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  )١(وجوب أداء الصالة جماعة
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من تبلغه هذه النـصيحة مـن                

 سلك اهللا بنـا وـم       ،إخواننا املسلمني أئمة املساجد واملأمومني وسواهم     
   . آمني،صراطه املستقيم

   : أما بعد.سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ،فغري خاف على اجلميع عظم شأن الصالة يف اإلسالم إذ هي عموده           

ا يستقيم دين املسلم وتصلح أعماله ويعتدل سلوكه يف شئون دينه ودنياه            
مىت أقيمت على الوجه املشروع؛ عقيدة وعبادة وتأسيا برسول اهللا صـلى            

ِإنَّ ﴿ :ملا هلا من خاصية قال اهللا عنها يف حمكـم الترتيـل           اهللا عليه وسلم    
قَد أَفْلَح الْمؤِمنـونَ    ﴿ : وقال )٢(﴾الصالةَ تنهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَرِ    

  .)٣(﴾الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ
 .وكما أن هذا شأا فهي أيضا مطهرة ألدران الذنوب ماحية للخطايا          

   مسعت: أيب هريرة رضي اهللا عنه قالفعن

                                                
  .هية صدرت من مكتب مساحته كلمة توجي-١
  .٤٥ سورة العنكبوت، اآلية -٢
  .٢ -١ سورة املؤمنون اآليتان -٣
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أرأيتم لو أن را بباب أحـدكم       (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      
؟ قالوا ال يبقى    ))يغتسل منه كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه شيء          

فذلك مثل الـصلوات اخلمـس ميحـو اهللا ـن           (( :من درنه شيء قال   
  . متفق عليه)١())اخلطايا

 كيف وهـي    ،جتاه فريضة هذا شأا أن ال يفرط فيها       فحري باملسلم   
الصلة بينه وبني ربه تعاىل كما أا جديرة بالتفقه يف أحكامها وغري ذلـك        
مما شرع اهللا فيها حىت يؤديها املـؤمن بعنايـة يف اخلـشوع واإلحـسان           

   .والطمأنينة ظاهرا وباطنا
ى اهللا   مسعت رسول اهللا صـل     :فعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال       

ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبـة فيحـسن          (( :عليه وسلم يقول  
وضوءها وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل            

   . رواه مسلم)٢())يؤت كبرية وذلك الدهر كله

فعليكم معشر املسلمني بتقوى اهللا يف أموركم عامـة ويف صـالتكم            
ها وحافظني هلا عما يبطلـها أو يـنقص         خاصة أن تقيموها حمافظني علي    

  كماهلا من تأخري هلا عن أوقاا الفاضلة من 

                                                
بـرقم  ) املساجد ومواضـع الـصالة    (، ومسلم يف    )٤٩٧(برقم  ) مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     -١
  .واللفظ له) ١٠٧١(
  ).٣٣٥(برقم ) الطهارة( رواه مسلم يف -٢
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 أو اإلتيان فيهـا   ، أو التثاقل عن أدائها مجاعة يف املساجد       ،غري عذر شرعي  
مبا يذهب اخلشوع ويلهي القلوب عن استحضار عظمة من تقفون بـني            

حنو تـشاغل يف     وتدبر لكالمه وذكره ومناجاته جل شأنه من         ،يديه تعاىل 
 أو حركات غري مشروعة فيها كالذي حيـدث مـن           ،أمور خارجة عنها  

البعض عبثا من كثرة تعديل لباسه من غترة وعقال ونظر إىل الـساعة أو              
   .متسيح شعر حليته وحنو ذلك بعد اإلحرام ا

كل هذا مما ينايف اخلشوع الذي هو لب الصالة وروحهـا وسـبب             
   .قبوهلا أو ينقصه أو يضعفه

وللتحذير من مثل هذا جاء احلديث عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              
إن الرجل ليقوم يف الصالة وال يكتـب لـه منـها إال             (( :وسلم أنه قال  

  .  رواه أبو داود بإسناد جيد)١()) إىل أن قال إال عشرها...نصفها

فعلى اجلميع عامة وعلى األئمة خاصة أن يكونوا على جانب كـبري            
 وأن يكونوا قدوة حسنة يف إقامة هذه الشعرية         ،ام الصالة من الفقه يف أحك   

 ورمبا ظن   ،العظيمة ألنه يقتدي م املأمومون ويتعلم منهم اجلاهل والصغري        
  البعض من العامة أن 

                                                
  ).٦٧٥(برقم ) الصالة(، وأبو داود يف )١٨١٣٦(برقم ) كوفينيمسند ال( رواه اإلمام أمحد يف -١
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 وال سـيما بعـض   ،ما يفعله اإلمام ولو كان خالف السنة أنه سـنة  
حكام الصالة  املسلمني الوافدين من بعض البلدان اخلارجية ممن ال يعرف أ         

 كما أن مما تساهل فيه بعض األئمة وبعض املأمومني          ،على الوجه املشروع  
العناية بتسوية الصفوف واستقامتها والتراص فيها وهو أمر خيـشى منـه            

   . للوعيد الوارد يف ذلك،غضب اهللا سبحانه

 كان رسول اهللا صـلى  :فعن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه قال   
اسـتووا وال ختتلفـوا     (( :سح مناكبنا يف الصالة ويقول    اهللا عليه وسلم مي   
   . رواه مسلم)١())فتختلف قلوبكم

ويف املتفق عليه عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما عن النيب صـلى         
لتـسوون صـفوفكم أو ليخـالفن اهللا بـني          (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    

  .)٢())وجوهكم

 : صلى اهللا عليه وسـلم      قال رسول اهللا   :وعن أنس رضي اهللا عنه قال     
   . متفق عليه)١())سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصالة((

                                                
والنسائي ) ٦٥٤(برقم  ) الصالة(، ومسلم يف    )١٦٤٨٢(برقم  ) مسند الشاميني ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

  ).٨٠٣(برقم ) اإلمامة(يف 
  .هواللفظ متفق علي) ٦٥٩(برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٦٧٦(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -٢
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فكانت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلـث علـى تـسوية              
 واحلث على احملافظة على أداء الصلوات يف املساجد مجاعة كما           ،الصفوف

 ذلك األجر    ويف ،درج عليها الصحابة والتابعون هلم بإحسان سلفا وخلفا       
 فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم             ،العظيم من اهللا  

من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا له يف اجلنة نزال كلما غـدا أو          (( :قال
   . متفق عليه)٢())راح

من تطهر يف   (( :وعنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          
ت من بيوت اهللا ليقضي فريضة من فرائض اهللا كانـت           بيته مث مشى إىل بي    

   . رواه مسلم)٣())خطوتاه إحدامها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة

وإذ علم هذا فمما جيب احلذر منه ظاهرة التثاقل من البعض عن صالة             
 ألـا مـن     ،العشاء وصالة الفجر يف املساجد مجاعة وهي عادة خطرية        

 :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال         صفات املنافقني ملا صح عن رس     
   أثقل الصالة على((

                                                                                                                           
إقامـة  (، وابن ماجـه يف  )٦٥٦(برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٦٨١(برقم ) األذان( رواه البخاري يف     -١

  .واللفظ له) ٩٨٣(برقم ) الصالة والسنة فيها
) ١٠٧٣(بـرقم  ) املساجد ومواضـع الـصالة  (، ومسلم يف )٦٢٢(برقم ) األذان( رواه البخاري يف   -٢

  .واللفظ له
  ).١٠٧٠(برقم ) ومواضع الصالةاملساجد ( رواه مسلم يف -٣
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املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو           
 فال عذر وال رخصة دومنا عذر شرعي ملن مسع النداء فلم جيب             )١())حبوا

ال من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إ        (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 واستأذنه رجل أعمى ليس له قائد يالزمه هل له رخصة أن            )٢())من عذر 

؟ ))هل تسمع النداء بالـصالة ((يصلي يف بيته قال له صلى اهللا عليه وسلم          
ال أجـد لـك   (( : ويف رواية أخـرى قـال  ،)٣())فأجب((قال نعم قال    

  .)٤())رخصة

ا من سره أن يلقـى اهللا غـد       ( :وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن فـإن اهللا شـرع             
لنبيكم صلى اهللا عليه وسلم سنن اهلدى وأن من سنن اهلدى ولو أنكـم              
صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولـو    

  تركتم سنة نبيكم 

                                                
  ).١٠٤١(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(، ومسلم يف )٦١٧(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -١
  ).٧٨٥(برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -٢
  ).٨٥٠(برقم ) اإلمامة(، والنسائي يف )٦٥٣(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -٣
  ).٧٩٢(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(، وابن ماجه يف )٥٥٢(برقم ) الصالة(واه أبو داود يف  ر-٤
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وم النفـاق ولقـد     لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معل        
 رواه  ١ )كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقـام يف الـصف            

   .مسلم

فهذه األحاديث وما جاء يف معناها دليل على وجوب حضور اجلماعة           
حيث ينادى بالصالة ويف امتثال ذلك طاعة اهللا ورسوله وسعادة الـدارين            

   .والبعد عن مشاة أهل النفاق وصفام

 وأن يرزقنـا مجيعـا      ،تعاىل أن يوفقنا وإياكم ملا يرضـيه      فأسال اهللا   
 واحملافظة على هذه الصلوات اخلمس حيث ينـادى         .االستقامة على دينه  

ن وأدائهن بالطمأنينة واخلشوع الكامل رغبة فيما عند اهللا وحذرا مـن            
 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآلـه         .عذابه إنه ويل ذلك والقادر عليه     

   .وصحبه

   .لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوا

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  
                                                

  ).١٠٤٦(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -١
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  )١(التهاون بأداء صالة الجماعة منكر عظيم

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني وفقهم اهللا               
   .ني ونظمين وإياهم يف سلك من خافه واتقاه آم،ملا فيه رضاه

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فقد بلغين أن كثريا من الناس قد يتهاونون بأداء الصالة يف اجلماعـة             
وحيتجون بتسهيل بعض العلماء يف ذلك فوجب علي أن أبني عظم األمـر             

 فالواجب على   ، وال شك أن ذلك منكر عظيم وخطره جسيم        ،وخطورته
لتحذير منه لكونه منكرا ظـاهرا ال جيـوز         أهل العلم التنبيه على ذلك وا     

   .السكوت عليه

ومن املعلوم أنه ال ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم اهللا شـأنه يف               
 عليه من ربه أفـضل الـصالة        ، وعظم شأنه رسوله الكرمي    ،كتابه العظيم 

   .والتسليم

 ، وعظم شأا  ،ولقد أكثر اهللا سبحانه من ذكر الصالة يف كتابه الكرمي         
   ،ر باحملافظة عليها وأدائها يف اجلماعةوأم

                                                
 ١٤١٢ / ٢ / ٢٢يوم األحـد    ) اجلزيرة( كلمة صدرت من مكتب مساحته ونشرت أيضا يف جريدة           -١

  .هـ
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 فقال تعاىل   ، من صفات املنافقني   ،وأخرب أن التهاون ا والتكاسل عنها     
حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى وقُوموا ِللَّـِه  ﴿ :يف كتابه املبني 

١(﴾قَاِنِتني(.  
 وقد ختلف عن    ،ا وتعظيمه هل  ،وكيف يعرف الناس حمافظة العبد عليها     
وأَِقيموا الـصالةَ وآتـوا     ﴿ :أدائها مع إخوانه واون بشأا وقال تعاىل      

   اِكِعنيالر عوا مكَعاركَاةَ ووهذه اآلية الكرمية نـص يف وجـوب      )٢(﴾الز 
 ولو كان املقـصود     ، واملشاركة للمصلني يف صالم    ،الصالة يف اجلماعة  

 :واضحة يف خـتم اآليـة بقولـه سـبحانه         إقامتها فقط مل تظهر مناسبة      
﴿  اِكِعنيالر عوا مكَعاروقـال   ، لكونه قد أمر بإقامتها يف أول اآليـة        ﴾و 

وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالةَ فَلْتقُم طَاِئفَةٌ ِمنهم معـك           ﴿ :تعاىل
   وا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحذُوا أَسأْخلْيـأِْت طَاِئفَـةٌ   ولْتو اِئكُمرو وا ِمنكُون

مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمراآلية)٣(﴾أُخ .   
فأوجب سبحانه أداء الصالة يف اجلماعة يف حـال احلـرب وشـدة             

  فكيف حبال السلم؟ ولو كان أحد يسامح يف تـرك الـصالة يف             ،اخلوف
   املهددون ، لكان املصافون للعدو،مجاعة

                                                
  .٢٣٨ سورة البقرة اآلية -١
  .٤٣رة البقرة اآلية  سو-٢
  .١٠٢ سورة النساء اآلية -٣
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 ، فلما مل يقع ذلـك     ،جومه عليهم أوىل بأن يسمح هلم يف ترك اجلماعة        
 وأنه ال جيـوز ألحـد       ،علم أن أداء الصالة يف مجاعة من أهم الواجبات        

   .التخلف عن ذلك

 عن النيب صلى اهللا عليه      :ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه       
لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيـصلي           (( :الوسلم أنه ق  

بالناس مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يـشهدون              
 ويف مسند اإلمام أمحـد      . احلديث )١())الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنار    
لوال ما يف البيوت من النساء والذرية       (( :عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

  .)٢())ها عليهمحلرقت

لقد ( : قال ، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه        :ويف صحيح مسلم  
رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان             

إن رسـول اهللا  ( : وقال)٣()الرجل يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف      
  دى الصالة يف صلى اهللا عليه وسلم علمنا سنن اهلدى وإن من سنن اهل

                                                
) ١٠٤١(بـرقم   ) املساجد ومواضع الصالة  (، ومسلم يف    )٦٦٨٣(برقم  ) األحكام( رواه البخاري يف     -١

  . واللفظ له
  ).٨٤٤١(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه أمحد يف -٢
  ).١٠٤٥(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -٣



  

 - ١٧ -

من سره أن يلقى اهللا غدا      ( : وفيه أيضا عنه قال    )١()املسجد الذي يؤذن فيه   
مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى ن فإن اهللا شرع لنبيكم            
سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي             

م سنة نبيكم لضللتم وما     هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركت        
من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال             
كتب له بكل خطوة خيطوها حسنة ويرفعه ا درجة وحيط عنه ا سـيئة              
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كـان الرجـل            

  .)٢()يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف

ويف صحيح مسلم أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال أعمى             
قال يا رسول اهللا إنه ليس يل قائد يالئمين إىل املسجد فهل يل رخـصة أن               

هل تـسمع النـداء     (( :أصلي يف بييت؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم         
نه  وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أ       ))فأجب(( :؟ قال نعم قال    ))بالصالة

 قيل البن عباس    ))من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر          (( :قال
   : ما هو العذر؟ قال:رضي اهللا عنهما

                                                
  ).١٠٤٥(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(مسلم يف  رواه -١
  ).١٠٤٦(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -٢
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   ).خوف أو مرض(
 وعلى وجـوب    ،واألحاديث الدالة على وجوب الصالة يف اجلماعة      

 ،إقامتها يف بيوت اهللا اليت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه كـثرية جـدا           
 والتواصي به مع    ، واملبادرة إليه  ،على كل مسلم العناية ذا األمر     فالواجب  

 ، امتثاال ألمر اهللا ورسوله    ،أبنائه وأهل بيته وجريانه وسائر إخوانه املسلمني      
 وابتعادا عن مشاة أهل النفـاق الـذين         ،وحذرا مما ى اهللا عنه ورسوله     

   :فقال تعاىل ،وصفهم اهللا بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصالة
ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالِة          ﴿

             نـيب ـذَِبنيذَبِإال قَِليلًا م ونَ اللَّهذْكُرال يو اساُءونَ النرالَى يوا كُسقَام
       نمالِء وؤال ِإلَى هالِء وؤال ِإلَى ه ذَِلك          لَـه ِجـدت فَلَـن ِلِل اللَّـهضي 

  .)١(﴾سِبيلًا
 ،وألن التخلف عن أدائها يف اجلماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية          

 لقـول   ،ومعلوم أن ترك الصالة كفر وضالل وخروج عن دائرة اإلسالم         
بني الرجل وبـني الـشرك والكفـر تـرك     (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم   

   . صحيحه عن جابر رضي اهللا عنه خرجه مسلم يف)٢())الصالة
  العهد الذي بيننا وبينهم (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .١٤٣، ١٤٢ سورة النساء اآليتان -١
  ).٨٢(برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف -٢
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 رواه اإلمام أمحد وأصـحاب الـسنن        )١())الصالة فمن تركها فقد كفر    
   .األربع بإسناد صحيح

 ووجوب احملافظة عليهـا     ،واآليات واألحاديث يف تعظيم شأن الصالة     
 فالواجـب   ،ن تركها كثرية ومعلومـة    وإقامتها كما شرع اهللا والتحذير م     

 ، وأن يقيمها كمـا شـرع اهللا  ،على كل مسلم أن حيافظ عليها يف أوقاا  
 طاعة هللا سبحانه ولرسوله     ،وأن يؤديها مع إخوانه يف اجلماعة يف بيوت اهللا        

   . وحذرا من غضب اهللا وأليم عقابه،صلى اهللا عليه وسلم

 أن حييد عنه لقول فالن       مل جيز ألحد   ،ومىت ظهر احلق واتضحت أدلته    
فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه       ﴿ :أو فالن؛ ألن اهللا سبحانه يقول     

             نـسأَحو ـريخ ِم الْآِخِر ذَِلـكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرو
  .)٢(﴾تأِْويلًا

ين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ       فَلْيحذَِر الَّذِ ﴿ :ويقول سبحانه 
أَِليم ذَابع مهِصيبي ٣(﴾أَو(.  

   ،وال خيفى ما يف الصالة يف اجلماعة من الفوائد الكثرية
                                                

  ، )٢٥٤٥(برقم ) اإلميان(، والترمذي يف )٢١٨٥٩(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف -١
  .٥٩ سورة النساء اآلية -٢
  .٦٣ سورة النور اآلية -٣
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 ، ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على الرب والتقـوى         ،واملصاحل اجلمة 
 وإغاظة  ، وتعليم اجلاهل  ، وتشجيع املتخلف  ،والتواصي باحلق والصرب عليه   

 والـدعوة   ، وإظهار شعائر اهللا بني عباده     ، والبعد عن سبيلهم   ،أهل النفاق 
   . إىل غري ذلك من الفوائد الكثرية،إليه سبحانه بالقول والعمل

 وبعـضهم   ،ومن الناس من قد يسهر بالليل ويتأخر عن صالة الفجر         
شبه بأعـداء    وال شك أن ذلك منكر عظيم وت       ،يتخلف عن صالة العشاء   

ِإنَّ الْمناِفِقني ِفـي الـدرِك      ﴿ :الدين املنافقني الذين قال اهللا فيهم سبحانه      
 وقـال فـيهم عـز وجـل         )١(﴾الْأَسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصريا      

﴿       يكَِر ونونَ ِبالْمرأْمٍض يعب ِمن مهضعب اِفقَاتنالْماِفقُونَ ونِن  الْمنَ عوهن
           ـمه ـاِفِقنينِإنَّ الْم مهـِسيفَن وا اللَّـهسن مهِديونَ أَيقِْبضيوِف ورعالْم
          اِلـِدينخ منهج ارن الْكُفَّاراِفقَاِت ونالْمو اِفِقنينالْم اللَّه دعالْفَاِسقُونَ و

    اللَّه مهنلَعو مهبسح ا ِهيِفيه   ِقيمم ذَابع ملَهوقال سـبحانه يف     )٢(﴾ و 
وما منعهم أَنْ تقْبلَ ِمنهم نفَقَاتهم ِإال أَنهـم كَفَـروا ِباللَّـِه             ﴿ :حقهم

              ـمهِفقُـونَ ِإال ونال يالَى وكُـس مهالةَ ِإال وونَ الصأْتال يوِلِه وسِبرو
كِجبعونَ فَال تكَاِره ِريدا يمِإن مهالدال أَوو مالُهوأَم   

                                                
  .١٤٥ سورة النساء اآلية -١
  .٦٨، ٦٧ سورة التوبة اآليتان -٢
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  .)١(﴾اللَّه ِليعذِّبهم ِبها ِفي الْحياِة الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كَاِفرونَ

فيجب على كل مسلم ومسلمة احلذر من مشاة هؤالء املنـافقني يف            
لفهم عـن صـالة الفجـر        ويف تثاقلهم عن الصالة وخت     ،أعماهلم وأقواهلم 

 وقد صح عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           ،والعشاء حىت ال حيشر معهم    
أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجـر         (( :وسلم أنه قال  

   . متفق على صحته)٢())ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا

 رواه  )٣())من تشبه بقوم فهـو منـهم      (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
 .اإلمام أمحد من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما بإسناد حـسن             

 وأعاذنا مجيعـا  ،وفقين اهللا وإياكم ملا فيه رضاه وصالح أمر الدنيا واآلخرة     
 إنه جواد   ،من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشاة الكفار واملنافقني        

   .كرمي

اهللا وسلم على نبينا حممد      وصلى   ،والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
   .وآله وصحبه

  
                                                

  .٥٥، ٥٤ سورة التوبة اآليتان -١
  ).١٠٤١(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(، ومسلم يف )٦١٧(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -٢
  ).٤٨٦٨(برقم ) مسند املكثرين(، وأمحد يف )٣٥١٢(برقم ) اللباس( رواه أبو داود يف -٣
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 عنـدي   : من الرياض يقول يف سـؤاله      . ب . م . ص . السائل أ  :س
أوالد أعمارهم من التاسعة إىل اخلامسة والعـشرين ال يـصلون مـع             
اجلماعة دائما وأنا آمرهم وأزجرهم وأوقظهم من النوم إذا كانوا نائمني           

مهـم إكمـال املهمـة      ويدخلون دورات املياه للوضوء مث أطلب من أ       
وحثهم على سرعة اخلروج للصالة يف املسجد ولكنهم ال حيضرون إىل           

 هذا إذا كنت عنـدهم أمـا إذا         ،املسجد دائما خاصة يف صالة الفجر     
كنت يف البيت اآلخر ألنين متزوج من أخرى فـإم ال حيـضرون إىل              

عة  وقد طلبت من أمهم أن تأمرهم بالصالة مع اجلما         ،املسجد إال نادرا  
وأن تكمل ما بدأت حيث إنين أوقظهم وأخرج وهم يف دورة املياه وأن             
تتوالهم إذا مل أكن موجودا وأن تستعمل معهم التخويف ورمبا الضرب           
إذا لزم األمر ذلك ولكنها ال تفعل ذلك فهل من نصيحة هلم وهلـا ويل               
مع العلم يا مساحة الشيخ أا تقول إن هـذا املوضـوع مـسئوليتك              

  . )١(ً فهل كالمها صحيح أرشدونا جزاكم اهللا خريا.ئولييتوليست مس

 ، الواجب عليك وعليهم وعلى أمهم التعاون على الرب والتقـوى          :ج
 ولو بالضرب منك ومن     ،وبذل األسباب املمكنة ألداء الصالة يف اجلماعة      

   ملن بلغ عشر سنوات فأكثر ،أمهم

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -١



  

 - ٢٣ -

الصالة لـسبع سـنني     مروا أوالدكم ب  (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .)١())واضربوهم عليها لعشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعـٍض      ﴿ :ولقول اهللا سبحانه  
 ولقول النيب صلى اهللا عليـه       )٢(﴾يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ    

 منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل           من رأى ﴿ :وسلم
   . أخرجه مسلم يف صحيحه)٣(﴾يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

من مسع النداء فلم يأته فال صالة       (( :ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 : ما هو العذر؟ قال    : قيل البن عباس رضي اهللا عنهما      )٤())له إال من عذر   

   ).خوف أو مرض(

 أسأل اهللا أن يصلح ذرياتنا      .واآليات واألحاديث يف هذا الباب كثرية     
 وأن يعينك وأمهم على كل مـا فيـه   .وذرياتكم وذريات املسلمني مجيعا   

   . وبراءة الذمة إنه جواد كرمي،صالح اجلميع

                                                
بـرقم  ) الـصالة (، وأبو داود يف     )٦٧١٧(برقم  ) مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      -١
)٤٩٥.(  
  .٧١ سورة التوبة اآلية -٢
  ).٤٩٢٢(برقم ) اإلميان وشرائعه(، والنسائي يف )٧٠(برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف -٣
  ).٧٨٥(برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -٤
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 إال  ، ويصلي يف املرتل غالبا     رجل قارب من العمر الثالثني عاماً      :س 
 ولكن ال يبدو عليـه      ،عض األوقات ويف اجلمعة   أنه حيضر اجلماعة يف ب    

 وهناك  ، والدته تلح عليه يف لزوم اجلماعة      ،احلرص على مالزمة اجلماعة   
 ولكنـها  ،من اقترح عليها أن تظهر غضبها عليه وأال جتالسه لعله يرجع 

 أريد توجيها مفصال هلذا الرجل حول أدلة        ، أنصحه : وتقول ،ختاف عليه 
للمسلم من طاعة اهللا وشكره على ما أنعـم         وجوب اجلماعة وما ينبغي     

 ومن نعمة الصحة والـشباب والعافيـة        ،على اإلنسان من نعم صاحلة    
 وما هو احلكم الشرعي يف جمالسته ومؤاكلتـه      ،وسعة الرزق وهللا احلمد   

 ونصيحة أخرى نرجو أن تتفـضلوا بتوجيـه هـذه األم            ،واحلالة هذه 
  ؟ )١(لعله أن يرجعوتوصيتها بأي أسلوب تستعمله مع هذا الشاب 

 ال ريب أن الصالة مجاعة مع املسلمني يف بيوت اهللا مـن أهـم               :ج
 ، الواجب على كل مكلف أن يعتين ا      ، وهي من شعائر اإلسالم    ،الفرائض

 وأن يتباعـد  ،وأن يبادر ويسارع إىل إقامة الصالة يف اجلماعة مع املسلمني  
   .عن مشاة أهل النفاق

من سره أن يلقى اهللا غـدا مـسلما         ( :نهقال ابن مسعود رضي اهللا ع     
  فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن 

                                                
  ).٣(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
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فإن اهللا شرع لنبيكم سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف              
بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة             

 - الصالة يف اجلماعـة     يعين -نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها        
 يؤتى بـه  - يعين من الصحابة -إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل        

 ) حىت يقام يف الصف    - يعين املريض أو كبري السن       -يهادى بني الرجلني    
 ويقول الـنيب صـلى اهللا   .من شدة حرصهم على أداء الصالة مع اجلماعة       

 قيـل   )١())الة له إال من عذر    من مسع النداء فلم يأته فال ص      (( :عليه وسلم 
   ).خوف أو مرض( : ما هو العذر؟ قال:البن عباس رضي اهللا عنه

ويف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صـلى اهللا عليـه             
وسلم أنه أتاه رجل أعمى وقال يا رسول اهللا ليس يل قائـد يالئمـين إىل                

النيب صلى اهللا عليه    املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له            
 رواه  )٢())فأجـب (( فقال نعم قال     ))هل تسمع النداء إىل الصالة    ((وسلم  

   .مسلم يف صحيحه

                                                
  ).٧٩٣(باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -١
، )٦٥٣(باب جيب إتيان املسجد على من مسع النداء برقم          ) اضع الصالة املساجد ومو ( رواه مسلم يف     -٢

  ). ٨٥٠(باب احملافظة على الصلوات حيث ينادى ن برقم ) اإلمامة(والنسائي يف 
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  .)١())ال أجد لك رخصة(( :ويف رواية أخرى عند غري اإلمام مسلم
وقد هم صلى اهللا عليه وسلم أن حيرق على املتخلفني بيوم كمـا يف         

لقـد مهمـت أن آمـر       (( :نه قال الصحيحني عنه صلى اهللا عليه وسلم أ      
بالصالة فتقام مث آمر برجل فيؤم الناس مث أنطلق برجال معهم حـزم مـن     

 فأحرق عليهم   - يعين يف املساجد     -حطب إىل رجال ال يشهدون الصالة       
  .)٢())بيوم

لوال مـا   (( : ويف رواية اإلمام أمحد    ،هكذا يقول عليه الصالة والسالم    
 واملقصود أن الـصالة يف   )٣()) حلرقتها عليهم  يف البيوت من النساء والذرية    

 ومـن  ، أمر مفترض وأمـر الزم - وهي املساجد -اجلماعة يف بيوت اهللا  
 والتخلف عن ذلك يف البيوت من       ، ومن شعار أهل احلق    ،شعار املسلمني 
 فال ينبغي للمسلم أن يرضى مبشاة أهل النفاق الذين قال           ،شعار املنافقني 

نَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا        ِإ﴿ :اهللا فيهم سبحانه  
   ِإلَى

                                                
املـساجد  (، وابن ماجـه يف      )٥٥٢(باب التشديد يف ترك اجلماعة برقم       ) الصالة( رواه أبو داود يف      -١

  ).٧٩٢(خلف عن اجلماعة برقم باب التغليظ يف الت) واجلماعات
بـاب إخـراج    ) األحكام(، والبخاري يف    )٩٢٠٢(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

باب فضل صالة   ) املساجد ومواضع الصالة  (، ومسلم يف    )٧٢٢٤( اخلصوم وأهل الريب من البيوت برقم       
  ).٦٥١(اجلماعة برقم 

  ).٨٥٧٨(برقم ) د املكثرينباقي مسن( رواه اإلمام أمحد يف -٣
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            نيب ذَِبنيذَبِإال قَِليلًا م ونَ اللَّهذْكُرال يو اساُءونَ النرالَى يوا كُسالِة قَامالص
ـ   )١(﴾ذَِلك ال ِإلَى هؤالِء وال ِإلَى هؤالءِ      س صـفات  ذكرهم سـبحانه خبم

 فليس عندهم نصيحة وال     ، أم خيادعون اهللا والذين آمنوا     : إحداها :للمنافقني
   . بل عندهم مكر وخديعة وكيد للمسلمني يف معامالم،أمانة

 فليس عندهم نـشاط لعـدم   ، أم إذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل      :والثانية
   .إميام إمنا هو رياء

   . فذكرهم هللا قليل تعرف فيهم الغفلة، إال قليال أم ال يذكرون اهللا:والثالثة
 أم أهل رياء يراءون الناس بأعماهلم ليس عنـدهم إخـالص هللا يف      :والرابعة

 عنـدهم   .ذلك وإمنا قصدهم يف أعماهلم الرياء والسمعة وطلب احملمدة وليس         
   .إخالص هللا سبحانه وتعاىل

 بل  ،هم هدف مستقيم   أم مذبذبون ليس عندهم ثبات وليس عند       :واخلامسة
 ليس عندهم قاعدة وال دين ثابت وال  ،هم تارة مع املؤمنني وتارة مع الكافرين      

 وإن ظهـر    ، بل إن ظهر املؤمنون ونصروا صاروا مع املـؤمنني         ،إميان صادق 
   .الكفار على املسلمني صاروا مع الكفار

 هذا هو حال املنافقني فكيف يرضى املؤمن أن يتشبه م يف التخلف عن            
 والوالدة اليت نصحت ولدها يف أن يصلي مع اجلماعة قد           .الصالة يف اجلماعة  

 ، والواجب عليها أيضا أن تستمر يف ذلـك    ،أحسنت وهذا هو الواجب عليها    
  وأن تنصحه دائما وجره إذا امتنع ومل ميتثل 

                                                
  .١٤٣، ١٤٢ سورة النساء اآليتان -١
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وتستعني عليه باهللا مث مبن ترى من أقاربه كأبيه أو أخيه الكـبري أو عمـه                
   .ذا كان له أقارب صاحلون تستعني باهللا مث موحنو ذلك إ

 أن من يعرف بالتخلف عن اجلماعـة يـستحق اهلجـر            :واخلالصة
 وحىت حيافظ على صـالة      ،ويستحق التأديب من والة األمر حىت يستقيم      

   .اجلماعة

ومن املعلوم أن التخلف عن الصالة يف اجلماعة من أعظم األسـباب            
 ألن هذا املرض يف القلب الذي أوجب لـه        - أعوذ باهللا    -لتركها بالكلية   

التخلف سيجره يف الغالب إىل الترك وعدم املباالة فتارة يصلي وتـارة ال             
 وهذا حيمله على الرياء إن رأى من يستحي منهم صلى وإن خـال              ،يصلي

 ، فالواجـب احلـذر    - والعياذ باهللا    - وهذه حال املنافقني     ،له اجلو ترك  
قارب الرجل وعلى أصدقائه أن ينـصحوه       والواجب على الوالدة وعلى أ    

 نسأل اهللا   . وأن يهجروه إذا استمر يف باطلة وختلفه       ،وأن يعينوا والدته عليه   
   .اهلداية للجميع

 وأصليها يف املرتل وذلك بسبب      ، غالبا ما تفوتين صالة العصر     :س
 وأخرج من العمل وأنا مرهـق       ،عملي الذي ال ينتهي إال بأذان العصر      

 فهل  .للراحة واألكل وال أقدر على الصالة يف وقتها       وليس لدي وقت    
  يصح يل 
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  ؟ )١(الصالة يف البيت وتأخري الصالة عن وقتها

 بـل   ، ليس ما ذكرته عذرا يسوغ لك تأخري الصالة مع اجلماعة          :ج
 ،الواجب عليك أن تبادر إليها مع إخوانك املسلمني يف بيوت اهللا عز وجل            

 ألن اهللا سبحانه أوجب عليـك       ، ذلك مث تكون الراحة وتناول الطعام بعد     
أداء الصالة يف وقتها مع إخوانك املسلمني يف اجلماعة وليس مـا ذكرتـه     

 ولكن ذلك من خدل الشيطان والنفس األمـارة         ،عذرا شرعيا يف تأخريها   
بالسوء ومن ضعف اإلميان وقلة اخلوف من اهللا عز وجل فاحـذر هـواك      

اقبة وتفوز بالنجاة والسعادة يف     وشيطانك ونفسك األمارة بالسوء حتمد الع     
   . وقاك اهللا شر نفسك وأعاذك من نزغات الشيطان.الدنيا واآلخرة

 يتخلفون عن صالة اجلماعة     - هدانا اهللا وإياهم     - بعض الناس    :س
 وبعضهم يعتذر بأعماله الدنيوية وحينمـا تـسدي         ،بدون عذر شرعي  

الصالة هللا وليس   هلؤالء النصيحة يستمرون يف تعنتهم بل يرددون دائما         
  ؟ )٢( فما قولكم يف ذلك،ألحد دخل يف ذلك

   التناصح بني املسلمني وإنكار املنكر من أهم :ج

                                                
  .  هـ١٤١٥ / ١ / ٢١، وتاريخ )١٤٤٧(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف -١
  ).١٠١(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -٢
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والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء    ﴿ :الواجبات كما قال اهللا سبحانه    
  .)١(﴾بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر

ن رأى منكم منكرا فليغريه بيده      م(( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .)٢())فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

 قيل ملن يا رسول اهللا؟      ))الدين النصيحة (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
ا مسلم يف    روامه )٣())هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     ((قال  

   .صحيحه
وال شك أن ترك الصالة يف اجلماعة بغري عذر من املنكرات اليت جيب             

 وجيب أن تؤدى الصلوات اخلمس يف املساجد يف حق الرجـال            ،إنكارها
من مسع النداء فلم يأتـه      (( : قوله صلى اهللا عليه وسلم     : منها ،ألدلة كثرية 

 ،ارقطين وغريمهـا   خرجه ابن ماجة والـد     )٤())فال صالة له إال من عذر     
 وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال له          ،وصححه احلاكم وإسناده جيد   

رجل أعمى يا رسول اهللا ليس يل قائد يالئمين إىل املسجد فهـل يل مـن             
  رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال 

                                                
  .٧١ سورة التوبة اآلية -١
  ).٤٩٢٢( برقم ) رائعهاإلميان وش(والنسائي يف ) ٧٠(برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف -٢
  ).٨٢(برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف -٣
  ).٧٨٥(برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -٤
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 قـال نعـم قـال       ))هل تسمع النداء بالـصالة    ((عليه الصالة والسالم    
   .حه خرجه مسلم يف صحي))فأجب((

 والواجب على املسلم إذا أنكر عليه       ، هذا املعىن كثرية   .واألحاديث يف 
 بل ينبغي لـه أن يـشكره   ،أخوه املنكر أال يغضب وأال يرد عليه إال خريا        

 وال جيوز لـه أن      ،ويدعو له باخلري لكونه دعاه إىل طاعة اهللا وذكره حبقه         
ك ومتوعدا لـه    يتكرب على داعي احلق؛ لقول اهللا سبحانه ذاما من فعل ذل          

وِإذَا ِقيلَ لَه اتِق اللَّه أَخذَته الِْعزةُ ِبالِْإثِْم فَحسبه جهـنم           ﴿ :بعذاب جهنم 
ادالِْمه لَِبئْسنسأل اهللا جلميع املسلمني اهلداية)١(﴾و .   

 زوجـي  : من سائلة من جدة يف اململكة العربية السعودية تقول    :س
 إذا ،ال يصلي يف املسجد وال يصلي الـسنة رجل ذو خلق يصلي ولكنه  

حاولت إيقاظه لصالة الفجر يصرخ يف وجهي مما جعلـين ال أحـاول             
 وأحيانا يتعلل بأنـه ال يفعـل شـيئا          ،إيقاظه حىت ال يصرخ يف وجهي     

 أرجـو توجيـه     ، ويقول هذا يكفـي    ، وأنه نظيف القلب   ،يغضب اهللا 
   .)٢(النصح

  الصلوات  الواجب على كل مسلم مكلف أن يصلي :ج
                                                

  .٢٠٦ سورة البقرة اآلية -١
  ).جريدة املسلمون( نشرت يف -٢
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وأَِقيموا الـصالةَ   ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ،اخلمس مع املسلمني يف املسجد    
    اِكِعنيالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتوقوله سبحانه  )١(﴾و : ﴿   ـتِإذَا كُنو

ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالةَ فَلْـتقُم طَاِئفَـةٌ ِمـنهم معـك ولْيأْخـذُوا              
 فإذا وجبت الصالة يف اجلماعـة حـال اخلـوف           ، اآلية )٢(﴾..حتهمأَسِل

 : ولقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  ،فوجوا يف حال األمن أحق وأوىل     
 أخرجه ابن ماجـة  )٣())من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر       ((

  قيل البن عباس رضي اهللا     ،والدارقطين وابن حبان واحلاكم بإسناد صحيح     
 وصح عن رسول اهللا صلى      ).خوف أو مرض  ( :عنهما ما هو العذر؟ قال    

 أنه سأله رجل أعمى قائال يا رسول اهللا لـيس يل قائـد              :اهللا عليه وسلم  
يقودين إىل املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له رسـول             

 :؟ قال نعـم قـال     ))هل تسمع النداء للصالة   (( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
   وقال ابن مسعود . أخرجه مسلم يف صحيحه)٤())فأجب((

                                                
  .٤٣ سورة البقرة اآلية -١
  .١٠٢ سورة النساء اآلية -٢
  ). ٧٩٣(باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة، برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -٣
باب جيب إتيان املسجد على من مسع النـداء بـرقم   ) املساجد ومواضع الصالة( رواه اإلمام مسلم يف   -٤
  ).٨٥٠(باب احملافظة على الصلوات حيث ينادى ن، برقم ) اإلمامة(، والنسائي يف )٦٥٣(



  

 - ٣٣ -

من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ علـى هـؤالء        ( :رضي اهللا عنه  
الصلوات حيث ينادى ن فإن اهللا قد شرع لنبيكم صلى اهللا عليه وسـلم              
سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى ولو صليتم يف بيوتكم كما يصلي هـذا              

كتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لـضللتم ولقـد     املتخلف يف بيته لتر   
رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل             

 أخرجـه مـسلم يف      )١()يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف        
   .صحيحه

 وترغيبه يف صالة الرواتـب      ،فالواجب عليك نصيحته بأسلوب حسن    
 وثنتـان بعـد     ، يسلم من كل ثنتني    ،ربع قبل الظهر   وهي أ  ،مع الفرائض 

 ، وثنتان قبل صالة الـصبح     ، وثنتان بعد العشاء   ، وثنتان بعد املغرب   ،الظهر
 وقد كان النيب صلى اهللا عليـه        ،اجلميع اثنتا عشرة ركعة وتسمى الرواتب     

من صلى يف يومـه     (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     ،وسلم حيافظ عليهن  
 .)٢()) ركعة تطوعا بين له ن بيت يف اجلنةوليلته اثنيت عشرة

                                                
، )٦٥٤(باب صالة اجلماعة من سنن اهلدى بـرقم         ) ع الصالة املساجد ومواض ( رواه اإلمام مسلم يف      -١

  ).٧٧٧(باب املشي إىل الصالة، برقم ) املساجد واجلماعات(وابن ماجه يف 
) صالة املسافرين وقـصرها   (ومسلم يف   ) ٢٦٢٢٨( برقم  ) باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

  ).٧٢٨(باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، برقم 
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وصح عن أم حبيبة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فسر               
 ويستحب للمسلم أن يصلي قبـل العـصر         .هذه الركعات ذه الرواتب   

رحم اهللا امرأ صلى قبل العـصر      (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،أربعا
  .)١())أربعاً

 :أن يسلم من كل ثنتني؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم           واألفضل  
 أخرجه اإلمام أمحد وأهـل الـسنن        )٢())صالة الليل والنهار مثىن مثىن    ((

 واألفضل أيضا أن يصلي بعد الظهر أربعـا كمـا           .األربع بإسناد صحيح  
 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       ، يسلم من كل ثنتني    ،صلى قبلها أربعا  

ى أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمـه اهللا علـى   من حافظ عل ((
   أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن )٣())النار

                                                
) الـصالة (، وأبو داود يف )٤٣٠( باب ما جاء يف األربع قبل العصر برقم     ) الصالة( رواه الترمذي يف     -١

  ).١٢٧١(باب الصالة قبل العصر، برقم 
، وابن ماجـه    )٥٩٧(باب ما جاء أن صالة الليل والنهار مثىن مثىن، برقم           ) اجلمعة( رواه الترمذي يف     -٢

  ) ١٣٢٢(باب ما جاء يف صالة الليل والنهار مثىن مثىن برقم) هاإقامة الصالة والسنة في(يف 
، )٤٢٨(بـرقم   ) الصالة(، والترمذي يف    )٢٦٢٣٢(برقم  ) باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٣

  ). ١٢٦٩(باب األربع قبل الظهر وبعدها، برقم ) الصالة(وأبو داود يف 
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األربع بإسناد صحيح من حديث أم حبيبة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى             
   .اهللا عليه وسلم

 أن حيذر تأخري صالة الفجر عن وقتها؛ ألن ذلك          ،وجيب على زوجك  
بـني  (( :اء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      كفر أكرب يف أصح قويل العلم     

   . أخرجه مسلم يف صحيحه)١())الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة

العهد الذي بيننا وبينهم الـصالة      (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسـناد    )٢())فمن تركها فقد كفر   

   . رضي اهللا عنهصحيح عن بريدة بن احلصيب

 واحلث على أدائها يف الوقـت ويف        ،واألحاديث يف عظم شأن الصالة    
 ونسأل اهللا أن يهدي زوجك وكافة املسلمني لكـل          ،اجلماعة كثرية جدا  

 ، وأن جيعلك من خري أعوانه يف اخلري       ، وأن يعيذه من شر نفسه وهواه      ،خري
   .إنه مسيع قريب

                                                
باب بيان إطالق   ) اإلميان(، ومسلم يف    )١٤٧٦٢(برقم  ) هللامسند جابر بن عبد ا    ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

  ).٨٢(اسم الكفر على من ترك الصالة، برقم 
باب ما جـاء يف     ) اإلميان(، والترمذي يف    )٢٢٤٢٨(برقم  ) باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

  ).٢٦٢١(ترك الصالة، برقم 
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 ، وأنه نظيف القلـب ،ب اهللا قول زوجك إنه ال يفعل شيئا يغض      ،وأما
 وعـدم   ، وال شك أن تأخري الصالة عن وقتها       ،فهذا غرور وتزكية للنفس   

 وال شـك أن     ،أدائها يف اجلماعة يف املسجد كالمها يغضب اهللا سـبحانه         
نظيف القلب الذي قد عمر اهللا قلبه باإلميان والتقوى ال يؤخر الصالة عن             

يف املسجد؛ لقول النيب صلى اهللا       وال يتأخر عن الصالة يف اجلماعة        ،وقتها
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صـلحت        (( :عليه وسلم يف احلديث الصحيح    

 متفق  )١())صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب          
   . واهللا ويل التوفيق.على صحته

 )٢(حكم الصالة في المنزل إذا كان المسجد بعيداً

سجد وأضطر الستخدام الـسيارة      أسكن يف بيت بعيد عن امل      :س
 مع  ، وإذا مشيت على قدمي أحيانا تفوتين الصالة       ،للذهاب إىل الصالة  

 فهـل علـي حـرج إذا    ،العلم أنين أمسع األذان عرب مكربات الصوت      
  صليت يف البيت أو 

                                                
، والبخـاري يف  )٢٧٦٣٨(لنعمان بن بـشري بـرقم   حديث ا ) مسند الكوفيني ( رواه اإلمام أمحد يف      -١
باب أخذ احلالل وترك الـشبهات      ) املساقاة(، ومسلم يف    )٥٢(باب فضل من استربأ لدينه برقم       ) اإلميان(

  ).١٥٩٩(برقم 
  ).١٠٣(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -٢
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صليت مع ثالثة أو أربعة من اجلريان يف مرتل أحـدنا؟ أفيـدوين             
   .جزاكم اهللا خرياً

 أن تصلي مع إخوانك املـسلمني يف املـسجد إذا            الواجب عليك  :ج
كنت تسمع النداء يف حملك بالصوت املعتاد بدون مكـرب عنـد هـدوء              

 فإن كنت بعيدا ال تسمع صـوت        .األصوات وعدم وجود ما مينع السمع     
النداء بغري مكرب جاز لك أن تصلي يف بيتك أو مع بعض جريانك؛ ملا ثبت               

 قال لألعمى ملا اسـتأذنه أن يـصلي يف          عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه      
 رواه اإلمام   ))فأجب(( :؟ قال نعم قال   ))هل تسمع النداء بالصالة   (( :بيته

   .مسلم يف صحيحه
من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال         (( :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم    

 خرجه ابن ماجة والدارقطين وابن حبـان واحلـاكم بإسـناد            ))من عذر 
 أجبت املؤذن ولو كنت بعيدا وجتشمت املشقة على قدميك           ومىت ،صحيح

أو يف السيارة فهو خري لك وأفضل واهللا يكتب لـك آثـارك ذاهبـا إىل                
 ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه       ،املسجد وراجعا منه مع اإلخالص والنية     

وسلم أنه قال لرجل كان بعيدا عن املسجد النبوي وكانت ال تفوته صالة             
ى اهللا عليه وسلم فقيل له لو اشتريت محارا تركبه يف الرمضاء            مع النيب صل  

ويف الليلة الظلماء؟ فقال رضي اهللا عنه ما أحب أن يكون بـييت بقـرب               
  املسجد إين أحب أن يكتب يل 
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ممشاي إىل املسجد ورجوعي إىل أهلي فقال له النيب صلى اهللا عليه وسـلم     
   .ام مسلم يف صحيحه خرجه اإلم)١())إن اهللا قد مجع لك ذلك كله((

 )٢(ال صالة لجار المسجد إال في المسجد..حديث

 هـل هـو حـديث       ))ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد      (( :س
صحيح أم قول مأثور؟ وهو قول فيه تشدد فالدين يسر وليس بعـسر             

  فما قول مساحتكم؟ 

 هذا اللفـظ رواه اإلمـام       )ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد      ( :ج
الدارقطين واحلاكم والطرباين والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة عـن         أمحد و 

ليس له إسناد   ( : قال احلافظ بن حجر رمحه اهللا      ،النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 وعلـى   ، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم      )ثابت وإن اشتهر بني الناس    

فرض صحته فمعناه حممول على أنه ال صالة كاملة جلار املـسجد إال يف              
 ألن األحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صالة املنفرد لكن           ،داملسج

 ألن الصالة يف املسجد مـع مجاعـة         ،مع اإلمث إن مل يكن له عذر شرعي       
  املسلمني واجبة ألحاديث أخرى 

                                                
  ).١٠٦٥(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -١
  ).١٠٤(، اجلزء الثاين  ص )كتاب الدعوة( يف  نشرت-٢



  

 - ٣٩ -

من مسع النداء   (( : مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم      ،غري احلديث املسئول عنه   
ابن ماجة والـدارقطين وابـن       خرجه   ))فلم يأته فال صالة له إال من عذر       

 ولقوله صلى اهللا عليه وسـلم       ،حبان واحلاكم وإسناده على شرط مسلم     
لألعمى الذي استأذنه أن يصلي يف بيته واعتذر بأنه ليس له قائد يقوده إىل              

 خرجـه   ))فأجب(( : قال نعم قال   ))هل تسمع النداء بالصالة   (( :املسجد
   .مسلم يف صحيحه

  )١(ى المسافرهل تجب صالة الجماعة عل

 يقول يف سـؤاله إذا أراد      ، من أسيوط يف مصر    . أ . س . األخ م  :س
 ،اإلنسان أن يسافر إىل مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطـائرة            
 ،فهل جيوز له أن جيمع ويقصر الصالة وهو مقيم يف فندقه أو مقر إقامته             

   .وهل له الفطر يف رمضان؟ نرجو اإلجابة
ر الصالة وهو مقيم إال إذا كان مريضا يـشق           ليس ألحد أن يقص    :ج

   .عليه الصوم أو مسافرا يف أثناء سفره
أما من أراد السفر وهو يف بلده فليس له أن يقصر حىت يسافر ويغادر              

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد سـفرا مل يقـصر         ،عامر البلد 
  حىت يغادر املدينة وليس ألحد أن يصلي 

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -١
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 بل عليـه أن     ،ن مسافرا أو مقيما يف حمل تقام فيه اجلماعة        وحده سواء كا  
من مسـع   (( :يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          

 أخرجه ابن ماجة والـدارقطين      ))النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر        
 وقد قيل البن عباس رضي      .وابن حبان واحلاكم بإسناده على شرط مسلم      

   . خوف أو مرض: ما هو العذر؟ فقال:ااهللا عنهم

وسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول اهللا             
إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت؟               

 :؟ قال نعم قال   ))هل تسمع النداء للصالة   (( :فقال له عليه الصالة والسالم    
   .يحه أخرجه مسلم يف صح))فأجب((

لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر        (( :وقال عليه الصالة والسالم   
رجال فيصلي بالناس مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم             

   .متفق على صحته )١())ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنار

من سره أن يلقى اهللا غدا مـسلما        ( :وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه     
  فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن فإن 

                                                
) ١٠٤٠(بـرقم   ) املساجد ومواضع الصالة  (، ومسلم يف    )٦٦٨٣(برقم  ) األحكام( رواه البخاري يف     -١

  .واللفظ له
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اهللا شرع لنبيكم سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى ولو أنكـم صـليتم يف     
بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة             
نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من             

تب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة ويرفعه ا درجة          هذه املساجد إال ك   
وحيط عنه ا سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو              

 ١ )مريض ولقد كان الرجل يهادى بني الرجلني حـىت يقـام يف الـصف           
   .أخرجه مسلم يف صحيحه

أو  فالواجب على كل مسلم مـسافر  ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية   
 وأن حيذر الصالة وحده إذا كان يسمع النداء         ،مقيم أن يصلي يف اجلماعة    

   . واهللا ويل التوفيق.للصالة
  جواز التخلف عن صالة

  )٢(الجماعة لمن كان له عذر شرعي

 وطفلني صـغريين  ، أعيش يف مرتل ليس فيه سوى أيب وزوجيت        :س
لكـن   ،ويف إحدى املرات أمرين والدي بأن أذهب ألصلي يف املسجد         

  زوجيت استحلفتين باهللا 

                                                
  ).١٠٤٦(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -١
  ).١٨(الشريط رقم ) ر على الدربنو( من برنامج -٢
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أال أخرج من البيت إال بعد جميء والدي من املسجد خوفا من بقائهـا              
 وعندما عاد والدي سألين عن عدم ذهايب إىل املسجد أخربتـه            .وحدها

 فأخربته أن   .فاستحلفين باهللا أال أذهب إىل املسجد وأن أصلي يف البيت         
رسول صـلى اهللا عليـه       وأن ال  ،صالة املسجد أفضل من صالة املرتل     

 ومع هـذا أصـر     ))ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد      (( :وسلم قال 
علي بأن أصلي يف البيت وأنين إذا خرجت سـوف لـن يـسمح يل               

 أفتونا جزاكم اهللا خـريا ال       . فأطعته امتثاال ألمره   .بالدخول مرة أخرى  
  سيما وأن املرأة تشكو دائما من بقائها وحدها يف املرتل؟ 

 وحوهلا مـا خيـشى      ،ذا كان على زوجتك خطر وهي غري آمنة        إ :ج
 وأمـا إذا كـان    ، فلك عذر بأن تصلي يف البيت خوفا على زوجتك         ،منه

 إمنا هذا تساهل منـها فـصل يف         ،احملل آمنا وال شبهة فيما ذكرته الزوجة      
 ، وأطع والدك فيما يأمرك باملعروف؛ بل أطع اهللا قبـل والـدك            ،املسجد

 :املسجد مع املسلمني لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        وعليك أن تصلي يف     
 وقد سأله رجـل     )١())من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر          ((

أعمى فقال يا رسول اهللا ليس يل قائد يالئمين إىل املسجد فهـل يل مـن                
  رخصة أن أصلي يف بييت فقال عليه 

                                                
  ).٧٨٥(برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -١
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 :قـال نعـم قـال     ؟  ))هل تسمع النـداء للـصالة     (( :الصالة والسالم 
  .)١())فأجب((

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر األعمى الذي ليس له قائد يالئمـه             
 وال تلزم طاعة الوالـد     ، فأنت أوىل وأوىل   ،أن يصلي يف املسجد ومل يعذره     

إمنا الطاعة  (( :يف خالف الشرع؛ ألن الرسول يقول عليه الصالة والسالم        
ال طاعة ملخلوق يف معصية     (( :لسالم وقال عليه الصالة وا    )٢())يف املعروف 

 لكن إذا كانت الزوجة غري آمنة واحملل غـري آمـن واخلطـر              )٣())اخلالق
   . وهذا عذر شرعي،موجود فال بأس أن تصلي يف البيت

 فهـو حـديث   ))ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد      (( :أما حديث 
هور عـن   إمنا هو مش،ضعيف ليس مبحفوظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   

   .علي رضي اهللا عنه

 :ولكن صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يغين عن ذلـك وهـو              
   من مسع النداء فلم يأته فال(( :احلديثان السابقان

                                                
  ).٨٤١(برقم ) اإلمامة(، والنسائي يف )١٠٤٤(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -١
  ).٣٤٢٤(برقم ) اإلمارة(، ومسلم يف )٦٦١٢(برقم ) األحكام( رواه البخاري يف -٢
  ).١٧٧ / ٢(، وذكره السيوطي يف الدر  املنثور )١٥٥٦٤(برقم ) اجلهاد(يب شيبة يف  رواه ابن أ-٣
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 وحديث قصة األعمى الذي تقدم ذكره قال لـه          ))صالة له إال من عذر    
ن  فهذان احلديثان الصحيحان يغنيـا .))أجب(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم   

  .))ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد(( :عن حديث

واملقصود أن الواجب على املسلمني من الرجال أن يصلوا يف املساجد           
 وأن خيرجـوا إىل املـسجد وأال يتـشبهوا    ،وأن يكثروا سواد املـسلمني  

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها     ( : يقول ابن مسعود رضي اهللا عنه      ،باملنافقني
 وقد هم النيب صلى اهللا عليه       ،)١() إال منافق معلوم النفاق    - يعين الصالة    -

 فالواجـب عليـك   .وسلم أن حيرق على من ختلف عن الصالة بيته بالنار      
وعلى كل مسلم قادر أن يصلي يف املسجد وليس له أن يصلي يف بيته إال               

   . وفق اهللا اجلميع هلدايته.من عذر شرعي كاملرض واخلوف

 لدينا بستان يبعد عنا حوايل عشرين       :ول سائل من البحرين يق    :س
 أذهب إليه بعد صالة العصر مع أخي ونصلي املغرب يف           ،إىل ثالثني كم  

البستان وأكون أنا إمامه وبعض األوقات نكون مجاعة إذا حضر بعـض          
  إخواين واألصدقاء وال أستطيع الذهاب إىل املسجد ألن املساجد 

                                                
  ).١٠٤٦(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -١
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لون متـأخرين وال ميكـن      اليت بقربنا لفئات معينة تعلموا ويـص      
الرجوع إىل منطقتنا وذلك لضيق الوقت وخطر الشارع الذي يكـون           
مزدمحا باألطفال والسيارات ولو خرجت إىل الصالة قبل نصف سـاعة       
ألدركت الصالة يف املسجد ولكن هذا يضيع علي مراقبة العمال وهم           

 فهل صاليت صحيحة وما حكم العمال الذين        ،من السيخ ليس هلم ذمة    
  ؟ )١(على غري دين اإلسالم

 إذا كان الواقع كما ذكرمت فال حرج عليكم يف الصالة يف البستان             :ج
مع أخيك ومع من حضر معكم وأما الصالة مع من ذكرمت من أهل البدع              

 ،فال تصلوا معهم ألم ليسوا أهال ألن يؤموكم وال ميكنكم أن تؤمـوهم            
كن كون اإلمام من أهـل      أما لو تيسر أن تؤموهم وتصلوا م فال بأس ل         

البدع ال يصلح أن يكون إماما ألهل السنة ولكن ال حـرج علـيكم يف               
الصالة يف البستان أنت ومن حضر معك املغرب والعشاء لبعـدكم عـن             

 وأما وجود السيخ عماال فالواجب عليكم أن        ،املساجد مساجد أهل السنة   
لعربيـة والـنيب    تستعملوا مسلمني ألن بالدكم البحرين من مجلة اجلزيرة ا        

صلى اهللا عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها والذي أنصحكم بـه أن             
  تستقدموا املسلمني وأن تبعدوا 

                                                
  ).٨٤٢(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
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العمال من الكفار من السيخ أو من النصارى أو من اهلنـدوس أو مـن               
 الواجب إبعاد الكفار وتقريب املسلمني واسـتقدامهم للعمـل يف    ،غريهم

اجلزيرة العربية ألن الرسول صـلى اهللا عليـه         بالد املسلمني وال سيما يف      
وسلم أمر بإبعاد الكفار منها وأوصى عند موته بإخراج الكفار من هـذه             

   .اجلزيرة
فالواجب عليكم أيها اإلخوة يف كل مكان أن تـستعملوا املـسلمني            
دون الكفار وهذه ليست خاصة بكم فإن وصيته صلى اهللا عليـه وسـلم            

 البحرين ويف اململكة العربية السعودية ويف قطر        هذه جلميع أهل اجلزيرة يف    
ويف الكويت ويف دولة اإلمارات ويف اليمن ويف كل مكان مـن اجلزيـرة              
الواجب إبعاد الكفار وأن يستقدم املسلمون للحاجة يف األعمال وهم أوىل           
مبنفعتكم وأوىل بأموالكم من الكفار لكن من هداه اهللا من الكفار وأسلم            

 وجيوز استقدام الكـافر إىل هـذه        ، بأس ببقائه إذا أسلم    على أيديكم فال  
اجلزيرة ملصلحة راجحة مؤقتة يراها ويل األمر كما نص على ذلك أهـل             

   . نسأل اهللا للجميع اهلداية.العلم
  )١(هل ترك الجماعة سبب في نزع البركة

 هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصالة مع اجلماعة سـبب            :س
  وماله؟ يف نزع الربكة من حاله 

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج -١
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 ال ريب أن الصالة هي عمود اإلسالم وهي أعظـم الواجبـات             :ج
   .والفرائض بعد الشهادتني

وقد دل على ذلك آيات كثريات وأحاديث صحيحة عن رسـول اهللا           
حـاِفظُوا علَـى    ﴿ : فمن ذلك قوله جـل وعـال       ،صلى اهللا عليه وسلم   

 : وقولـه سـبحانه    )١(﴾اِنِتنيالصلَواِت والصالِة الْوسطَى وقُوموا ِللَِّه قَ     
﴿اِكِعنيالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيم٢(﴾و(.  

وأَِقِم الصالةَ ِإنَّ الـصالةَ تنهـى عـِن الْفَحـشاِء           ﴿ :عاىلوقوله ت 
ـ    *قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ  ﴿ :وقوله سبحانه  )٣(﴾والْمنكَِر ه ِفـي   الَّـِذين م

والَِّذين هـم علَـى     ﴿ : إىل أن قال تبارك وتعاىل     )٤(﴾صالِتِهم خاِشعونَ 
صلَواِتِهم يحاِفظُونَ أُولَِئك هم الْواِرثُونَ الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها          

مخِلِصني لَـه  وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه ﴿ : وقال جل وعال  )٥(﴾خاِلدونَ
 فجعلها سبحانه قرينـة     )٦(﴾الدين حنفَاَء ويِقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَاةَ     

   ، من الشرك: يعين﴾فَِإنْ تابوا﴿ : وقال عز وجل.التوحيد

                                                
  .٢٣٨ سورة البقرة اآلية -١
  .٤٣ سورة البقرة اآلية -٢
 .٤٥ سورة العنكبوت اآلية -٣
  .٢، ١ سورة املؤمنون اآليتان -٤
 .١١ – ٩ سورة املؤمنون اآليات -٥
 .٥ سورة البينة اآلية -٦
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﴿   مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ ووا الصأَقَامفـدل ذلـك علـى    )١(﴾و 
فَِإنْ تابوا وأَقَـاموا الـصالةَ      ﴿ : وقال تعاىل  .ينة التوحيد عظمتها وأا قر  

  .)٢(﴾وآتوا الزكَاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِن

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن       (( :وقال عليه الصالة والسالم   
 رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكـاة فـإذا          ال إله إال اهللا وأن حممداً     

ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام علـى           فعلوا  
   . متفق على صحته)٣())اهللا

ومن أهم واجباا وأعظمها أداؤها يف مجاعة يف حق الرجل حـىت إن             
وِإذَا كُنت ِفـيِهم    ﴿ : فقال تعاىل  ،الرب سبحانه أوجبها يف حال اخلوف     

فَةٌ ِمنهم معك ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَـِإذَا       فَأَقَمت لَهم الصالةَ فَلْتقُم طَائِ    
اِئكُمرو وا ِمنكُونوا فَلْيدجاآلية)٤(﴾س .   

 وحـال مـصافة     ،فأوجب سبحانه صالة اجلماعة يف حال اخلـوف       
  املسلمني لعدوهم بأن يصلوا مجاعة وحيملوا السالح 

                                                
 .٥ سورة التوبة اآلية -١
 .١١ سورة التوبة اآلية -٢
 ).٣٣(برقم ) اإلميان(واللفظ له، ورواه مسلم يف ) ٢٤( برقم ) اإلميان( رواه البخاري يف -٣
 .١٠٢ة النساء اآلية  سور-٤
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   .لئال حيمل عليهم العدو

من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال         (( :سالموقال عليه الصالة وال   
 وأتاه صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول اهللا إنـه              ))من عذر 

ليس يل قائد يالئمين للمسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال              
 : قـال نعـم قـال      ))هل تسمع النداء للصالة   ((له صلى اهللا عليه وسلم      

   .يف الصحيح خرجه مسلم ))فأجب((

فهذا رجل أعمى مل يأذن له الرسول عليه الصالة والسالم يف التخلف            
 فصرح أنه ليس له     ))ال أجد لك رخصة   (( : ويف اللفظ اآلخر   .عن اجلماعة 

 - يعين حيافظ على الذهاب بـه        -رخصة وهو أعمى ليس له قائد يالئمه        
ـ             يس لـه   فإن كان الرجل األعمى الذي ليس له قائد يقوده إىل املسجد ل

 ، بل يتعني عليه أن يصلي يف املسجد فكيف حبال القوي املعـاىف            ،رخصة
 مث التخلف عن صالة اجلماعة مـن أعظـم          ،فاألمر يف حقه أعظم وأكرب    

 وغـدا يتـرك     ،الوسائل للتهاون ا وتركها بعد ذلك فإنه اليوم يتخلف        
ويضيع الوقت؛ ألن قلة اهتمامه ا جعلته يتخلـف عنـها يف اجلماعـة              

ِفي بيوٍت أَِذنَ   ﴿ : واليت قال اهللا فيها سبحانه     ،ساجد اليت هي بيوت اهللا    وامل
هما اسِفيه ذْكَريو فَعرأَنْ ت وهذا ، وهي املساجد، اآلية)١(﴾اللَّه   

                                                
 .٣٦ سورة النور اآلية -١
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 فإن الذين يتخلفون عن اجلماعة يسهل عليهم تـرك الـصالة            ،أمر معلوم 
الكليـة لقلـة وقعهـا يف     مث بعد ذلك يتركوا ب،بأدىن عذر وبأقل سبب   

   .صدورهم ولقلة عظمتها يف قلوم فيتركوا بعد ذلك

 وقد قال   ،فترك الصالة يف مجاعة وسيلة وذريعة معلومة لتركها بالكلية        
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقـد         (( :صلى اهللا عليه وسلم   

ي والنسائي وابن    خرجه اإلمام أمحد يف املسند وأبو داود والترمذ        )١())كفر
   .ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه

وخرج مسلم يف الصحيح عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضـي اهللا           
بني الرجل وبـني الكفـر      (( :عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

 أتـى بـه   . وهذا يدل على أنه كفر أكرب ألنـه        )٢())والشرك ترك الصالة  
 إنه كفـر دون كفـر إذا مل جيحـد           : وقال آخرون من أهل العلم     ،معرفا
 لكن الصحيح الذي قامت عليه األدلة أنه كفر أكرب وهو ظـاهر             ،وجوا

   .إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم

                                                
 ).٢٥٤٥(برقم ) اإلميان(، والترمذي يف )٢١٨٥٩(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف -١
 ).٨٢(برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف -٢
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وقد حكى عبد اهللا بن شقيق العقيلي التابعي اجلليل عن أصحاب النيب            
 ،ركه كفـر إال الـصالة     صلى اهللا عليه وسلم أم كانوا ال يرون شيئا ت         

 ،ومراده كفر أكرب؛ ألن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفـر أكـرب             
 والنياحة على األموات مساها النيب صلى اهللا عليه         ، الطعن يف األنساب   :مثل

 فلما أخرب عنهم أـم      ، لكنه كفر أصغر   ، والصحابة كذلك  ،وسلم كفرا 
أنه أراد بـذلك الكفـر       علم   ،كانوا ال يرون شيئا تركه كفر إال الصالة       

   .األكرب كما جاء يف احلديث

 وتسبب أيضا شرا كـبريا      ،وأما كون هذه املعصية تسبب حمق الربكة      
 وهلا  ، فإن املعاصي هلا شؤم كبري     ،عليه يف بدنه وتصرفاته فهذا ال يستغرب      

عواقب وخيمة يف نفس اإلنسان ويف قلبه ويف تـصرفاته ويف رزقـه فـال      
   .األدلة على أن املعاصي هلا عواقب وخيمة وقد دلت ،يستغرب هذا

إن العبـد   (( :وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح         
 ومعلوم أن املعاصي تـسبب اجلـدب يف   )١())ليحرم الرزق بالذنب يصيبه  

 كمـا   ، وهذا كله بأسباب املعاصي    ، وحصول الشدة  ، ومنع املطر  ،األرض
   وما أَصابكُم﴿ :قال تعاىل

                                                
 ).٤٠١٢ (برقم) الفنت(، وابن ماجه يف )٢١٣٧٩(برقم ) باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف -١
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 : وقال عز وجـل    )١(﴾ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ       
﴿فِْسكن ئٍَة فَِمنيس ِمن كابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كابا أَص٢(﴾م(.   

وهذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع فجدير باملؤمن أن حيـذر مغبـة            
 ، وأن حيرص على أداء ما أوجب اهللا عليـه         ،يتباعد عنها املعاصي وشرها و  

 واملعاصي شـر    ، فهي خري يف الدنيا واآلخرة     ،وعلى املسارعة إىل الطاعات   
   . رزق اهللا اجلميع العافية والسالمة.يف الدنيا واآلخرة

  الواجب على كل مسلم أن
  )٣(يجيب النداء للصالة إذا كان يسمعه

 ،أدركت عندهم صالة العصر    كنت ضيفا على بعض اإلخوة ف      :س
فسألتهم عن املسجد هل هو بعيد أم قريب فأجابوين بأنه بعيـد قلـيال              

 لكنين خشيت أن يكون قريبا      ،وقالوا األحسن أن نصلي مجاعة يف املرتل      
 لكن يتفرق إخويت فمنهم مـن يـأيت    ،وأن بإمكاين الذهاب إىل املسجد    

وقدموين ألصـلي   معي ومنهم من ال يأيت؛ لذلك صليت معهم باملرتل          
   ونظرا لضيق الغرفة صلى واحد ،م

                                                
 .٣٠ سورة الشورى اآلية -١
 .٧٩ سورة النساء اآلية -٢
 ).٦٣(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -٣
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   .منهم عن مييين
 وإن كانت اإلجابة    ، هل صالتنا صحيحة يف هذه الصورة      :السؤال

 هل أعيد الصالة وحدها أم أعيد كل صالة صليتها بعدها؟ أفيدوين            ،بال
   .أفادكم اهللا
 ولكن إذا كان املـسجد بعيـدا ال       ، الصالة واحلالة هذه صحيحة    :ج

 أما إن كـانوا يـسمعون       ،سمعون النداء فال حرج يف صالم يف حملهم       ي
النداء من غري مكرب فإنه جيب عليهم الذهاب إىل املسجد؛ لقوله صلى اهللا             

  .))من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر(( :عليه وسلم
 لكـن إذا    ،فالواجب على كل مسلم أن جييب النداء إذا كان يسمعه         

 فإن ذهب   ،يسمعه إال من املكرب فإنه ال يلزمه الذهاب إىل املسجد         كان ال   
   .فإن ذلك أفضل وأحسن

 من الباحة يف اململكة العربية السعودية يقـول  . ز. م. ع : األخ :س
 إذا زرت إنسانا مريضا ال يستطيع الـصالة يف املـسجد يف             :يف سؤاله 

 والصالة  مرتله وحان وقت الصالة وأنا عنده فطلب مين التصدق عليه         
 فهل جيـوز يل ذلـك؟       ، وعدم الذهاب للصالة يف املسجد     ،معه مجاعة 

  .)١(أرجو اإلفادة

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
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 الواجب عليك أن تصلي مع اجلماعة؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه             :ج
  .)١())من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر(( :وسلم

 ). مرض خوف أو ( :وسئل ابن عباس رضي اهللا عنهما عن العذر فقال        
 ، وله فضل اجلماعة بسبب العذر     ،أما املريض فهو معذور يف الصالة يف بيته       

إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثـل       (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
   . واهللا املوفق. رواه البخاري يف صحيحه)٢())ما كان يعمل مقيما صحيحا

 ويف   ما هي نصائحكم إلخواننا الذين يـصلون يف أماكنـهم          :س
   ؟)٣(أعماهلم

 والواجب على املسلمني إجابـة املنـادي        ، من مسع النداء فليجب    :ج
 وقد ثبت أن رجال أعمـى قـال         ،للصالة إن مل يكن هناك عذر شرعي      

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فهـل يل              
هل ((سلم  من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له الرسول صلى اهللا عليه و            

  .))فأجب(( : قال نعم قال))تسمع النداء للصالة

                                                
 ).٧٩٣(باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة، برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -١
 ).٢٩٩٦(باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة، برقم ) اجلهاد والسري(بخاري يف  رواه ال-٢
 ).٦٣(، الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -٣
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 .))أجـب (( :فهذا رجل أعمى أجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله     
  .))ال أجد لك رخصة(( :ويف لفظ قال

فالواجب على املسلمني الصالة مع اجلماعة يف املساجد ومن تـأخر           
 : رضي اهللا عنـه    بغري عذر شرعي فقد تشبه باملنافقني؛ لقول ابن مسعود        

من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات اخلمـس        (
حيث ينادى ن فإن اهللا شرع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم سـنن               
اهلدى وإن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هـذا              

ـ             ويف  -ضللتم  املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم ل
 ويف  - ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق           -لفظ لكفرمت   

  .)-لفظ أو مريض 
فهذا عبد اهللا بن مسعود وهو من كبار الصحابة رضـي اهللا عنـهم              

 فهذا يدل علـى  . ال يتخلف عن صالة اجلماعة إال منافق أو مريض      :يقول
لصالة يف اجلماعـة وأن حيـذر       أن الواجب على املؤمن أن جيتهد يف أداء ا        

   . واهللا ويل التوفيق،صفات املنافقني

 من طنطا يف مجهورية مصر العربية يقول        - . م . م . السائل ص  :س
 من مسع النداء فلم يأته      : يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      :يف سؤاله 

فال صالة له إال من عذر مساحة الشيخ فإن الوقت قد تغري ووضـعت              
  يف املساجد وهي تصل إىل مدى بعيد جدا فهل مكربات الصوت 
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معىن احلديث من مسع النداء بدون مكربات أم ماذا وهل هلـذا تقـدير          
  . )١(باألمتار أو الكيلوات ؟ أفتونا أثابكم اهللا

 عند هـدوء األصـوات      ، املراد مساع صوت املنادي بدون مكرب      :ج
   .جود مانعوعدم وجود موانع ويعرف ذلك بالعادة املستمرة عند عدم و

وعلى املؤمن أن جيتهد يف ذلك وأن حيتاط لدينه وذلك باحلرص على            
 امتثاال لقوله   ..حضور اجلماعة واملشاركة إلخوانه يف هذه العبادة العظيمة       

حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسـطَى وقُومـوا ِللَّـِه          ﴿ :سبحانه
أَِق﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾قَاِنِتنيو      عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصيم

اِكِعني٣(﴾الر(.  
من حافظ على الصالة كانت لـه    (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل يكن لـه نـور وال                
يب بـن  برهان وال جناة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقـارون وأ         

 ويف صحيح مـسلم عـن أيب        . رواه اإلمام أمحد بإسناد حسن     )٤())خلف
  هريرة رضي اهللا عنه 

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
 .٢٣٨ سورة البقرة اآلية -٢
 .٤٣ سورة البقرة اآلية -٣
 ).٢٦٠٥(برقم ) الرقائق(، والدارمي يف )٦٢٨٨(برقم ) د املكثرينمسن( رواه أمحد يف -٤
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 أعمى قال يا رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فهل يل              أن رجالً 
هـل  (( :من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم            

  .))جبفأ(( :؟ قال نعم قال))تسمع النداء للصالة

ويف صحيح مسلم أيضا عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه أنـه               
من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هـؤالء الـصلوات         ( :قال

حيث ينادى ن فإن اهللا شرع لنبيكم سنن اهلدى وإن من سنن اهلـدى              
ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سـنة              

كم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلـف عنـها إال              نبي
منافق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقـام              

  .)يف الصف

 وفق اهللا املسلمني مجيعا ملا يرضيه إنه        ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    
   .جواد كرمي

ا بالقرب مـن     يوجد عندن  : يقول ، الرياض - . س . س . من ع  :س
 فضيلة الشيخ هـل  .املسجد أناس يسمعون النداء وال يشهدون الصالة 

مساعهم للنداء موجب للحجة عليهم؟ وهل مناصحة من علمنا عـدم           
  أدائه للصالة مع مجاعة املسلمني واجبة علينا نأمث بتركها؟ وما دور إمام 
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   .)١(املسجد ومؤذن املسجد يف حيهما؟ أفتونا مأجورين

جب على من مسع النداء بالصوت املعتاد من غـري مكـرب أن              الوا :ج
جييب إىل الصالة يف اجلماعة يف املسجد الذي ينادى ا فيه لقـول الـنيب               

من مسع النداء فلم يأته فال صـالة لـه إال مـن             (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 بإسـناد   ، أخرجه ابن ماجة والدارقطين وابن حبـان واحلـاكم         )٢())عذر

 خوف أو   : فقال .ابن عباس رضي اهللا عنهما عن العذر؟      صحيح وقد سئل    
 وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجـال              ،مرض

أعمى قال يا رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل املـسجد فهـل يل مـن      
هل تسمع  ((رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم             

ويف صحيح مسلم عن ابـن       .)٣())أجب(( :عم قال ؟ قال ن  ))النداء للصالة 
من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ        ( :مسعود رضي اهللا عنه أنه قال     

على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن فإن اهللا شرع لنبيكم سنن اهلـدى             
وإن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف             

  يكم ولو تركتم سنة يف بيته لتركتم سنة نب

                                                
 . سؤال موجه من سائل من الرياض يف جملس مساحته-١
 ). ٧٨٥(برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -٢
 ).٨٤١(برقم ) اإلمامة(، والنسائي يف )١٠٤٤(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -٣
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نبيكم لضللتم وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلـوم النفـاق أو              
مريض ولقد كان الرجل يؤتى به إىل الصالة يهادى بني الرجلني حىت يقام             

  .)١()يف الصف

لقد مهمت  (( : ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
ال فيؤم الناس مث أنطلق معي برجال معهم        أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رج      

حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الـصالة فـأحرق علـيهم بيـوم        
  .)٢())بالنار

واألحاديث يف تعظيم شأن الصالة واحلث على أدائهـا يف املـساجد            
كثرية فالواجب على املسلمني احملافظة عليها يف املساجد والتواصي بـذلك     

 ،ام واملؤذن تشجيع الناس على ذلك وتفقدهم      والتعاون يف ذلك وعلى اإلم    
وعلى ويل األمر أن يعاقب من يتخلف عن الصالة يف املسجد مبا يردعهم             

 وأعظـم   ،عن ذلك ألن الصالة هي عمود اإلسالم وهي أعظم شـعائره          
 ومن ضيعها فهو ملـا      ،أركانه بعد الشهادتني من حافظ عليها حفظ دينه       

العهد الـذي بيننـا     (( : عليه وسلم   وقد قال النيب صلى اهللا     ،سواها أضيع 
  .)٣())وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر

                                                
 ).٦٥٤( برقم ) املساجد ومواضع الصالة(سلم يف  رواه م-١
 ). ٦٥١(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -٢
 ).٢٦٢١(برقم ) اإلميان(، والترمذي يف )٢٢٤٢٨(برقم ) باقي مسند األنصار( رواه أمحد يف -٣
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بني الرجل وبني الشرك والكفر تـرك       (( :وقال عليه الصالة والسالم   
 وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد صحيح عن عبد اهللا بن            )١())الصالة

 :نه قـال عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ      
من حافظ على الصالة كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة ومـن مل   ((

حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان وال جناة وحشر يوم القيامـة مـع                
 وكان عمر بن اخلطاب رضي      )٢())فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف     

هم أمركم عندي    إن أ  :اهللا عنه يكتب إىل أمرائه يف أحناء البالد ويقول هلم         
   . ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع،الصالة فمن حفظها حفظ دينه

 فإنـه ال  ، ال يسمع النداء إال بـاملكرب     ،أما من كان بعيدا عن املسجد     
يلزمه احلضور إىل املسجد وله أن يصلي ومن معه يف مجاعة مستقلة لظاهر             

 يف املساجد    فإن جتشموا املشقة وحضروا مع اجلماعة      .األحاديث املذكورة 
اليت ال يسمعون منها النداء إال باملكرب بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم             

   أعظم الناس(( :ألجرهم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 ).٢٥٤٣ (برقم) اإلميان(واللفظ له، والترمذي يف ) ١١٧(برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف -١
 ).٢٧٢١(برقم ) الرقائق(، والدارمي يف )٦٥٤٠(برقم ) مسند املكثرين من الصحابة( رواه أمحد يف -٢
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  .)١()) يف الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشىأجراً

إذا توضأ املسلم يف بيته مث خـرج إىل         (( :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 ويف  )٢())ة إال رفعه اهللا ا درجة وحط عنه ا خطيئة         الصالة مل خيط خطو   

إال رفعه اهللا ا درجة وحط عنه ـا  (( :حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه 
  .))خطيئة وكتب له ا حسنة

 عن مسجد رسول اهللا صـلى        كان بعيداً  ويف صحيح مسلم أن رجالً    
يف الرمضاء  اهللا عليه وسلم فقال له بعض أصحابه لو اشتريت محارا تركبه            

  وراجعاً ويف الليلة الظلماء فأىب وقال إنين أحب أن يكتب اهللا خطاي ذاهباً           
إن اهللا قد مجع لـه ذلـك        (( :فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       

  .)٣())كله

واألحاديث يف فضل الذهاب إىل املساجد واحلث على ذلك كـثرية           
   . واهللا ويل التوفيق.جدا

  
                                                

برقم ) املساجد ومواضع الصالة  (واللفظ له، ورواه مسلم يف      ) ٦٥١(برقم  ) األذان( رواه البخاري يف     -١
)٦٦٢ .( 
 إذا توضأ فأحسن وأتى إىل املـسجد ال   فإن أحدكم ((بلفظ  ) ٤٥٧(برقم  ) الصالة( رواه البخاري يف     -٢

 ).٦٤٩(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(ومسلم يف ...)) يريد إال الصالة
 ).٦٦٣(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -٣
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  لالصالة في مقر العم

 يقـول يف    ، من الرس باململكة العربية السعودية     . م .ع/  األخ :س
 ٣٠ حنن مجاعة من املوظفني نعمل يف إدارة حكومية تضم حوايل            :سؤاله
 ونصلي يف مصلى اإلدارة خلف املسئول عـن اإلدارة وبعـض            موظفاً

 متر  ٣٠٠زمالئنا ال يصلون معنا بل يصلون يف مسجد يبعد عنا حوايل            
 نصلي يف املصلى أم نذهب للصالة يف املسجد مـع            هل ،فما الصواب 

اجلماعة علما بأن املسئول قال عندما قيل له يف ذلك إم إذا ذهبوا إىل              
  ؟ )١(املسجد رمبا تأخروا يف العودة إىل أعماهلم أفتونا جزاكم اهللا خريا

 الواجب على مثلكم أداء الصالة يف املـسجد مـع إخـوانكم              :ج
من مسع النداء فلم يأته فـال       (( :لى اهللا عليه وسلم   املسلمني؛ لقول النيب ص   

 الراوي هلـذا    - قيل البن عباس رضي اهللا عنهما        ))صالة له إال من عذر    
 رواه ابـن ماجـة      . خـوف أو مـرض     : ما هو العذر؟ قال    :-احلديث  

   .والدارقطين وابن حبان واحلاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم

                                                
 . هـ١٤١٤، يف رجب )الة العربية( نشرت يف -١
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ا سأله رجل أعمى ليس له قائـد        ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم مل      
يقوده إىل املسجد هل له أن يصلي يف بيته؟ قال له صلى اهللا عليه وسـلم                

أخرجه مسلم يف    ))فأجب(( :؟ قال نعم قال   ))هل تسمع النداء للصالة   ((
   .صحيحه

   . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه.واألحاديث يف هذا املعىن كثرية
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يت عـام اململكـة      مف -اهللا بن باز    مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد       
  العربية السعودية

   .حفظه اهللا السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 نفيدكم يا مساحة الشيخ أننا جمموعة من املـوظفني نعمـل يف             :س
 ويوجد مسجد جماور لنا يفصلنا عنه شـارع عرضـه           ،دائرة حكومية 

يف مصلى   وحنن نصلي    ، ونسمع النداء بوضوح جلي    ،ثالثون مترا فقط  
 وقد أطلعنا على فتوى اللجنة الدائمـة للبحـوث          .عملناه يف املكتب  

 بأنه ال جتوز الـصالة      ، واملرفق لسماحتكم صورة منها    ،العلمية واإلفتاء 
 وأنه جيب على املوظفني الـصالة يف        ،يف إدارة حكومية جبوارها مسجد    

لينـا   هل جتوز لنا الصالة يف مكتبنا مجاعة أم جيب ع          : والسؤال .املسجد
 وهل جيوز ملدير مكتبنا أن يلزمنا بالصالة يف املكتب          ،الصالة يف املسجد  

  .)١(مع عدم العذر الشرعي؟

 . واهللا حيفظكم ويرعاكم من كل سـوء       .نرجو اإلجابة من مساحتكم   
   . موظفي دائرة حكومية\الداعني لك باخلري

   : بعده. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

                                                
 .كومية يف جملس مساحته إجابة على استفتاء شخصي موجه إىل مساحته من موظفي دائرة ح-١
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ى املدير الصالة يف املـسجد وال جيـوز مـنكم           الواجب عليكم وعل  
من مسع النداء فلم يأتـه  (( :التخلف عنها؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 وقد سئل ابن عباس رضي اهللا عنهما عـن          )١())فال صالة له إال من عذر     
   وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم ).خوف أو مرض( :العذر فقال

ل اهللا ليس يل قائـد يقـودين إىل         أنه سأله رجل أعمى فقال يا رسو      
املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه               

 أخرجه  )٢())فأجب(( :؟ قال نعم قال   ))هل تسمع النداء بالصالة   ((وسلم  
  .اإلمام مسلم يف صحيحه

وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه             
   ).أيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريضلقد ر( :وسلم

 وعدم  ،فالواجب عليكم مجيعا العناية بالصالة يف املسجد مع اجلماعة        
 والـسالم علـيكم     . وفقكم اهللا ويسر أمركم    .التشبه بأعداء اهللا املنافقني   

   .ورمحة اهللا وبركاته
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  د اهللا بن بازعبد العزيز بن عب

                                                
 ).٧٩٣(باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة برقم ) املساجد  واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -١
باب جيب إتيان املسجد على من مسع النـداء بـرقم   ) املساجد ومواضع الصالة( رواه اإلمام مسلم يف   -٢
 ).٨٥٠( ينادى ن برقم باب احملافظة على الصلوات حيث) اإلمامة(، والنسائي يف )٦٥٣(
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 ولكننا نصلي مجاعـة يف مكـان        ، إننا نبعد عن مسجد القرية     :س
  )١( فهل علينا شيء يف عدم الذهاب إىل املسجد؟،اختذناه مصلى لنا

 إذا كنتم تسمعون النداء بالصوت ارد من غري مكرب لقربه منكم            :ج
 :فإنه يلزمكم الذهاب والصالة معهم؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم          

  .)٢())من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر((

وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول اهللا لـيس يل قائـد يقـودين إىل               
املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت فقال عليه الصالة والـسالم              

  .)٣())فأجب(( : قال نعم قال))هل تسمع النداء للصالة((

ماعة يف املسجد إذا كنتم تسمعون      فالواجب عليكم أن تصلوا مع اجل     
 أما إذا كان بعيدا منكم يـشق علـيكم          ،النداء وتستطيعون الذهاب إليه   

 أو ألن أحدكم مريض أو عاجز لكرب سن وحنو ذلـك    ،الذهاب إليه لبعده  
  فال حرج يف الصالة يف حملكم؛

                                                
 ).٢(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
 ).٧٩٣( باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة، برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -٢
باب جيب إتيان املسجد على من مسع النـداء بـرقم   ) املساجد ومواضع الصالة( رواه اإلمام مسلم يف   -٣
 ).٨٥٠(باب احملافظة على الصلوات حيث ينادى ن برقم ) اإلمامة(نسائي يف ، وال)٦٥٣(
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  .)١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :لقول اهللا سبحانه
أن الواجب عليكم الصالة مع اجلماعة ما دمتم تسمعون           :واخلالصة

 أما إذا كـان بعيـدا       ، فعليكم السعي  ،النداء العادي عند هدوء األصوات    
عنكم عرفا يشق عليكم السعي إليه وال تسمعون النداء فال مانع مـن أن              

   .تصلوا يف حملكم وال حرج يف ذلك
 قريبة فهـل    واملساجد ، تقام يف املستشفى عدة مجاعات للصالة      :س

يلزم من بقرا الذهاب للمسجد أم يكتفي ـذه اجلماعـات داخـل             
  .)٢(املستشفى؟
 هذا فيه تفصيل فالذي البد من وجوده يف املستشفى كاحلـارس            :ج
 أو املريض الذي ال يستطيع الوصول إىل املسجد فإنه ال جيب عليه             ،وحنوه

 يستطيع الـصالة     بل يصلي يف حمله مع اجلماعة اليت       ،اخلروج إىل املسجد  
 أما من يستطيع الوصول إىل املسجد فإنه جيب عليه ذلـك عمـال              ،معها

من مسع النداء فلم يأته     (( :باألدلة الشرعية ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم       
 مـا هـو   : قيل البن عباس رضي اهللا عنـهما     ))فال صالة له إال من عذر     

 وصححه ابـن     رواه ابن ماجة والدارقطين    . خوف أو مرض   :العذر؟ قال 
   .حبان واحلاكم وإسناده صحيح

                                                
 .١٦ سورة التغابن اآلية -١
 . هـ١٤١٧ / ٤ / ٢٢يف ) ١٥٥٧(، العدد )جملة الدعوة( نشرت يف -٢
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 يقول  ، من ينبع البحر باململكة العربية السعودية      . ع . م . األخ أ  :س
يف سؤاله إذا فاتت اإلنسان صالة اجلماعة يف املسجد مث صلى يف بيتـه              
إماما لزوجته فهل حيصل له بذلك فضل وأجر صالة اجلماعة؟ أرجـو            

   )١(.طاعتهاإلفادة أمد اهللا يف عمركم على 

 الواجب على املؤمن أن يسارع إىل الصالة يف املسجد مع اجلماعة            :ج
 )٢(﴾حاِفظُوا علَى الصلَواِت والـصالِة الْوسـطَى      ﴿ :لقول اهللا سبحانه  

وأَِقيموا الـصالةَ وآتـوا الزكَـاةَ واركَعـوا مـع           ﴿ :وقوله سبحانه 
اِكِعنيِفـي         قَ﴿ : وقوله عز وجل   )٣(﴾الر ـمه ونَ الَّـِذينِمنؤالْم أَفْلَح د

والَِّذين هم علَى صلَواِتِهم    ﴿ : إىل أن قال سبحانه    )٤(﴾صالِتِهم خاِشعونَ 
الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هـم ِفيهـا       *  أُولَِئك هم الْواِرثُونَ      *يحاِفظُونَ
مسع النداء فلم جيب     من(( : عليه وسلم   ولقول النيب صلى اهللا    )٥(﴾خاِلدونَ

 مـا هـو   : قيل البن عباس رضي اهللا عنـهما     ))فال صالة له إال من عذر     
   . خوف أو مرض:العذر؟ قال

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
 .٢٣٨ سورة البقرة اآلية -٢
 .٤٣ة  سورة البقرة اآلي-٣
 .٢ ، ١ سورة املؤمنون اآليتان -٤
 .١١ – ٩ سورة املؤمنون اآليات -٥
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ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال أعمى قال يا              
رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فهل يل من رخصة أن أصـلي               

؟ ))هل تسمع النداء للـصالة ((قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف بييت؟ ف  
  .))فأجب((قال نعم قال 

 ومن فاتته الصالة مع اجلماعة وصلى       .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    
إماما لزوجته فال بأس ويرجى هلما فضل اجلماعة إذا كان معذورا ولكنها            

   .تصف خلفه وال تقف معه

  )١(نكر عظيمالتأخر عن صالة الفجر م

 شخص مواظب على الصلوات إال صالة الصبح فإنه يـصليها           :س
مىت قام من النوم وال يصليها يف املسجد فهل هذا جائز؟ ونرجو مـنكم      

   .الدعاء له بالتوفيق هلذه الصالة خاصة وبقية أمور الدين عامة

 فكثريون يسهرون بالليل على     ، هذه بلية وقع فيها الكثري من الناس       :ج
 ، فإذا جاء الفجر فإذا هم نيام ال يقومـون للـصالة           ،از أو على غريه   التلف

  وهذا منكر عظيم ال جيوز ملسلم 

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج -١
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 واإلنسان إذا تعمد ذلك فإنه على خطر عظيم؛ ألن بعض العلماء قد             ،فعله
ذهب إىل كفره بتعمد ترك أدائها يف الوقت؛ لقول النيب صـلى اهللا عليـه           

لذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها      العهد ا (( :وسلم يف احلديث الصحيح   
   . رواه أهل السنن بإسناد صحيح))فقد كفر

بني الرجل وبني الكفر والشرك تـرك       (( :وقال عليه الصالة والسالم   
   . رواه مسلم))الصالة

فالواجب على هذا وعلى غريه من الذين يسهرون أن يتقـوا اهللا وأن             
أن يصلوا مع النـاس صـالة       يتقدموا بالنوم ويسارعوا إليه حىت يستطيعوا       

 أما من يؤخر الصالة حىت يقوم لعمله الدنيوي مث يـصليها بعـد              ،الفجر
 فهذا منكر عظيم يستحق عليه التأديب والعقوبة الزاجـرة          ،طلوع الشمس 

 وجيب على والة األمـر أن       ،ويستتاب فإن تاب وإال قتل على هذا العمل       
خلالف يف هذا بني أهـل      يستتيبوه فإن تاب وإال قتل كافرا أو حدا على ا         

   .العلم
 : وأسـبابه  ،فاحلاصل إن هذا منكر عظيم قد ابتلي به كثري من الناس          

 فإذا جاء وقت الصالة فـإذا هـم         ،السهر والتساهل يف عدم النوم مبكرا     
 فإن عليهم أن يتقـوا اهللا       ،أموات عاجزون عن القيام وهذا ليس بعذر هلم       

عات اليت يسمعون صوا عند أذان      وأن يبادروا بالنوم وأن يستعينوا بالسا     
   أو مبن ،الفجر
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 وليس هلم الـصالة     ، مث يصلون مع الناس    ،يوقظهم من أهاليهم أو غريهم    
بالبيت وال الصالة بعد طلوع الشمس كل هذا حرام ومنكـر ال جيـوز              

 بل عليهم أن يقوموا يف الوقت ويصلوا مع املـسلمني يف            ،السكوت عليه 
 ، حىت يصلوها يف البيت ولـو يف الوقـت          وليس هلم تأخريها   ،مساجدهم

 ،وليس هلم أن يؤخروها إىل ما بعد طلوع الشمس وهذا أنكر وأشد وأقبح            
   . ونسأل اهللا للسائل ولغريه التوفيق واهلداية،نسأل اهللا السالمة والعافية

 أنام يف بعض الليايل متأخرا وأنا تعبان ومرهق وال          : سائل يقول  :س
إال يف البيت فهل جيوز ذلك؟ وآخر يرجـو         أستطيع أداء صالة الفجر     

توجيه نصيحة ملن يتكاسل عن أداء صالة الفجـر يف املـسجد مـع              
  )١(.اجلماعة

 الواجب على املكلف من الرجال أن يصلي الـصلوات اخلمـس            :ج
 ،كلها يف املسجد مع إخوانه املسلمني وال جيوز لـه التـساهل يف ذلـك              

فات النفاق كما قال اهللا عز      والتخلف عن ذلك يف الفجر أو غريها من ص        
ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خـاِدعهم وِإذَا قَـاموا ِإلَـى          ﴿ :وجل

   . اآلية)٢(﴾ ..الصالِة قَاموا كُسالَى

                                                
 . هـ١٤١٣يف ربيع اآلخر ) الة العربية( نشرت يف -١
 .١٤٢ سورة النساء اآلية -٢
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أثقل الصالة على املنافقني صـالة      (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 متفـق   )١()) فيهما ألتومها ولو حبوا    العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما     

   .على صحته

من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال         (( :وقال عليه الصالة والسالم   
   . أخرجه ابن ماجة والدارقطين واحلاكم بإسناد صحيح))من عذر

وجاءه صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول اهللا لـيس يل              
يل من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال الـنيب  قائد يالئمين إىل املسجد فهل      

؟ قـال نعـم قـال       ))هل تسمع النداء بالـصالة    ((صلى اهللا عليه وسلم     
 فإذا كان األعمى الذي ليس له قائد        ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))فأجب((

   .يالئمه ليس له عذر يف ترك الصالة يف اجلماعة فغريه من باب أوىل

 وأن حتافظ علـى     ،اهللا عز وجل  فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي       
 وأن تبادر بالنوم مبكرا حىت تستطيع       ،الصالة يف اجلماعة يف الفجر وغريها     

القيام لصالة الفجر وليس لك الصالة يف البيت إال مـن عـذر شـرعي               
   .كمرض أو خوف

   .وفق اهللا اجلميع للتمسك باحلق والثبات عليه

                                                
 ).١٠٤١(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(، ومسلم يف )٦١٧(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -١
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 واون النـاس  ،ر اون عدد من املسلمني عن أداء صالة الفج      :س
  )١(. فما نصيحتكم جزاكم اهللا خرياً،يف إنكار ذلك

 الواجب على اإلنسان املسلم أن ينصح أخاه إذا رأى منه ختلفـا             :ج
 ، فاجلار ينصحه وكذلك اإلمام واملؤذن فال يترك       ،عن صالة الفجر وغريها   

 فالن مل نرك اليوم أو      : كقوهلم ،كأن يذهب بعض اإلخوة إليه ويناصحونه     
 فينصح لعله يستجيب فإن مل      ،ذ يومني أو ثالثة وخنشى أن تكون مريضا       من

   .يستجب يرفع األمر للهيئة املسئولة

  الخوف من النظر إلى النساء
  )٢(ليس عذرا لترك صالة الجماعة

 إن أكثر الشباب عندما أنصحهم بالصالة يقولون ال نـستطيع           :س
 فهل النظـر مينـع      ،أن نصلي ألننا ننظر إىل النساء وخاصة املتربجات       

  الصالة أو يبطلها؟ 

 الواجب عليهم أن يصلوا مع املسلمني وحيـافظوا  ، هذا عذر باطل  :ج
  على ما أوجب اهللا عليهم من الصالة 

                                                
 . هـ١٤١٧ / ٤ / ١٥بتاريخ ) ١٥٥٦(، العدد )جملة الدعوة( نشرت يف -١
 ).١١(، شريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -٢
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 يقول النيب صلى اهللا     ،وغض البصر والصالة يف مجاعة باملساجد فريضة      
ـ ))من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عـذر (( :عليه وسلم  ي  وه

 وتركها كفـر    ،عمود اإلسالم جيب على املسلم أن يؤديها إذا كان مكلفا         
   .باهللا وضالل

 لـيس   -وليس رؤية النساء يف الطريق أو إذا كن يصلني يف املسجد            
هذا عذرا يف ترك الصالة أو ترك اجلماعة بل هذا غلط ومنكر واعتذار عن              

واجب على املسلم    وال - نسأل اهللا العافية     -منكر مبنكر وهو ترك الصالة      
 وليس  ،غض البصر وأن يتقي اهللا فيغض بصره يف األسواق ويف كل مكان           

 بل إذا صـادفه يف الطريـق   ،عذرا له أن تصادفه يف الطريق للصالة النساء     
قُـلْ  ﴿ : قال اهللا عز وجـل     ، جياهد نفسه  ،للصالة نساء عليه بغض بصره    

    حيو اِرِهمصأَب وا ِمنضغي ِمِننيؤِإنَّ       ِللْم ـمكَى لَهأَز ذَِلك مهوجفَظُوا فُر
  .)١(﴾اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ

 وحيفظ فرجه ويؤدي ما أوجـب اهللا        ، واملسلم يغض بصره ليتقي اهللا    
 قـال   ، خياف اهللا ويرجـوه    ،عليه من الصالة يف مساجد اهللا مع املسلمني       

 وقال عليـه    )٢(﴾ع ويذْكَر ِفيها اسمه   ِفي بيوٍت أَِذنَ اللَّه أَنْ ترفَ     ﴿ :تعاىل
   من(( :الصالة والسالم

                                                
 .٣٠ سورة النور اآلية -١
 .٣٦ سورة النور اآلية -٢
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 شـأن الـصالة   - وقال يف ))مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر 
 رواه  ))الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        العهد(( :وعظمتها

 :الم وقال عليه الـصالة والـس      .اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح     
 رواه اإلمـام مـسلم يف       ))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة      ((

   .صحيحه
 يقـول صـلى اهللا عليـه    ،وفيه أحاديث أخرى دالة على عظم شأا   

 وقد هم عليه الـصالة      )١())رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة    (( :وسلم
اجلماعة  أي املتخلفني عن صالة      -والسالم أن حيرق على املتخلفني بيوم       

-.   
 وأن حيـافظ علـى      ،فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقي اهللا       

 وأن حيذر التخلف عنها فإن التخلف عنها من صـفات           ،الصالة يف أوقاا  
 قال اهللا تعـاىل يف كتابـه        ،أهل النفاق والكفار ومن أسباب دخول النار      

 )٢(﴾ك ِمن الْمصلِّني  ما سلَكَكُم ِفي سقَر قَالُوا لَم ن      ﴿ :العظيم عن الكفار  
 نسأل اهللا العافيـة     -فأجابوا بأم دخلوا النار ألم مل يكونوا من املصلني          

-.   
  فاملؤمن يتقي اهللا يف كل شيء فيغض البصر وحيفظ 

                                                
 / ٥) (الـدر املنثـور   (وذكره الـسيوطي يف     ) ٢٦١٦(برقم  ) كتاب اإلميان ( رواه الترمذي يف سننه      -١

١٧٥(. 
 .٤٣، ٤٢ سورة املدثر اآليتان -٢
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 ويؤدي ما أوجب اهللا من الـصالة        ،الفرج وحيفظ اجلوارح عما حرم اهللا     
 هـذه  ،مع بني هذا وهذا جي،والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم وغري ذلك     

 فالواجب علـى    ، دار االبتالء واالمتحان   ،الدار دار العمل ودار التكليف    
 ،كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتقي اهللا وأن حيافظ على ما أوجب اهللا             

ويتباعد عن حمارم اهللا ويقف عند حدود اهللا يرجو ثواب اهللا وخيشى عقابه             
ما خلَقْت الِْجن والْـِإنس ِإال      و﴿ : قال سبحانه  ،وهلذا خلق اإلنس واجلن   

  .)١(﴾ِليعبدوِن
 ، واحلـج  ، والـصيام  ، والزكـاة  ،وهذه العبادة هي التوحيد والصالة    

 وبـر   ، والـدعوة إىل اهللا    ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر      ،واجلهاد
 وهكذا ترك احملارم اليت     ، إىل غري هذا مما شرع اهللا      ، وصلة الرحم  ،الوالدين
 وذلـك مـن     ، تركها عبادة هللا وطاعة له سبحانه      ،ا اهللا على عباده   حرمه

   .أعظم القربات
  )٢(النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة

 حنن أكثر من ست نساء نعيش يف بيت واحد ومتر علينا أوقات             :س
 وأتانا بعض األقارب ونصحنا بإقامـة       ،الصالة املفروضة ونصلي فرادى   

   وبني لنا ،الصالة مجاعة

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية -١
 . صدرت من مكتب مساحته وهي من ضمن أسئلة مقدمة من بعض األخوات يف اهللا-٢
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   فهل هذا صحيح؟ ، بذلك ندرك فضل اجلماعةأننا

 وإن ، ولكن إذا صلني مجاعة فال بـأس ، النساء ليس عليهن مجاعة    :ج
 وإذا صلني مجاعة فنرجو هلن فـضل        ،صلت كل واحدة وحدها فال بأس     

اجلماعة وال سيما إذا تيسر طالبة علـم تـؤمهن وترشـدهن؛ وألن يف              
 وإمامتهن تقف وسطهن    ،قوىاجتماعهن على الصالة تعاونا على الرب والت      

   .يف الصف األول وجتهر بالقراءة يف الصالة اجلهرية كالرجال

  )١( نرجو التوجيه؟، ما حكم صالة اجلماعة للمرأة يف املدارس:س

 لكن إذا صلني مجاعة فـال       ، صالة اجلماعة على النساء غري واجبة      :ج
ء  وقد جـا   ،بأس حىت يتعلم بعضهن من بعض ويستفيد بعضهن من بعض         
   .عن أم سلمة وعائشة رضي اهللا عنهما أما أمتا بعض النساء

ومعلوم ما يف هذا من الفضل واملصلحة إذا كان بينهن امرأة ذات علم             
تؤمهن ويستفدن منها كثريا ويتعلمن منها كيف يؤدين الصالة وهي تقف           

 فهذا مستحب إذا تيـسر ولـيس        ،وسطهن ال أمامهن وجتهر يف اجلهرية     
  جتب اجلماعة على الرجال يف بيوت اهللا عز  إمنا ،بواجب

                                                
 . صدرت من مكتب مساحته، وهي من ضمن أسئلة مقدمة من بعض األخوات يف اهللا-١
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 وأما النساء فصالن يف بيون خري هلن سواء         ،وجل عمال باألدلة الشرعية   
   .كن فرادى أو مجاعات

 هل األفضل أن تصلي املرأة وحـدها أو تـصلي يف مجاعـة              :س
  )١(النساء؟

 إن صلت وحدها فال بأس وإن صلت مع النساء          ، كل ذلك جائز   :ج
 وكان النساء يف عهد النيب صلى اهللا عليـه         ، األمر واسع يف ذلك    ،فال بأس 

 فإذا تيسر مجاعة من     ، كل واحدة تصلي لوحدها    ،وسلم يصلني على حدة   
 وقد روي عن    ،النساء فصلني مجيعا يف البيت وأمتهن خريهن فذلك حسن        

أم سلمة وعن عائشة رضي اهللا عنهما أما أمتا بعض النـساء يف بعـض               
اصل أنه ال باس بأن تصلي يف مجاعة من النـساء وتكـون              فاحل .األحيان

 ترفع صـوا    ، وعن يسارها بعضهن   ، عن ميينها بعضهن   ،اإلمامة وسطهن 
 وتعمل كمـا  ،بالتكبري والقراءة يف أوقات اجلهر كاملغرب والعشاء والفجر 

يعمل الرجل تكرب وترفع يديها حذاء منكبيها وتقول بعد التكبري سبحانك           
 أو تأيت بنوع من     ، وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك       اللهم وحبمدك 

 مث  ،أنواع االستفتاح الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
   مث ،تقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

                                                
 ).١١(، شريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -١
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 وهكذا يف الثانيـة يف املغـرب        ، مث تقرأ سورة معها    ،تسمي وتقرأ الفاحتة  
 ويف الفجـر    ، وهكذا يف الرابعة   ،أ الفاحتة فقط   أما يف الثالثة فتقر    ،والعشاء

 ،تقرأ الفاحتة وما تيسر معها من السور لكن أطول من العـشاء واملغـرب   
 فاحلاصل  .وهكذا يف الظهر والعصر تصلي م سرا ليس فيها جهر بقراءة          

   . تكون يف وسطهن، لكنها ال تتقدم،أا مثل ما يصلي الرجل

  

  )١(صالة المرأة في المسجد

 هل جتوز صالة املرأة يف املـسجد وهـي          :تسأل سائلة وتقول   :س
مستترة وحمتشمة ومل متس طيبا ومل تتربج وهي تريد بذلك وجه اهللا عز             

   أفيدونا أفادكم اهللا؟ ،وجل إال أن زوجها غري راض عنها

 ولـيس   ، للمرأة أن تصلي يف املسجد مع التستر وعدم الطيـب          :ج
اآلداب الشرعية؛ ألن النيب صـلى اهللا       لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت ب      

 وقال صلى اهللا عليـه  )٢())ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا (( :عليه وسلم قال  
   إذا استأذنت(( :وسلم

                                                
 ).١٠٦(، شريط رقم )نور على الدرب(مج  من برنا-١
 .واللفظ متفق عليه) ٦٦٨(برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٨٤٩(برقم ) اجلمعة( رواه البخاري يف -٢
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   . متفق على صحته)١())أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها

فإذا خرجت حمتشمة وبدون طيب فال بأس ولو أن زوجها غري راض            
 وإن صلت يف بيتها ومل خترج تطييبا لنفسه وابتعـادا           ،رينللحديثني املذكو 

ال متنعوا  (( :عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          
  .)٢())إماء اهللا مساجد اهللا وبيون خري هلن

  

  هل للمرأة أن تصلي
  )٣(جميع األوقات في المسجد

ـ    :س المي الـشرعي   الفتاة الشابة املتحجبة واملتمسكة بالزي اإلس
 إذا رغبت أن تـصلي كـل        ،وتستر كل جسمها عدا الوجه والكفني     

أوقاا يف املسجد هل مسموح هلا بذلك؟ وهل هلا أن تذهب له دائمـا              
  مع زوجها؟ 

                                                
، ومسلم )٤٨٣٧(برقم ) النكاح(، والبخاري يف    )٤٣٢٨(برقم  ) مسند املكثرين ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

 .،) ٦٦٦(برقم ) الصالة(يف 
 ).٤٨٠(برقم ) الصالة(، وأبو داود يف )٥٢١١(برقم ) مسند املكثرين(أمحد يف  رواه اإلمام -٢
 ).٦٣(، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -٣
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 ال حرج على املرأة أن تصلي يف املـسجد إذا كانـت متحجبـة      :ج
 ومتجنبة للطيـب    ، ساترة وجهها وكفيها ومجيع بدا     ،احلجاب الشرعي 

 ال متنعوا إماء اهللا مـساجد اهللا        :والتربج؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 :لكن بيتها أفضل هلا؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف آخر احلديث املذكور            

  .))وبيون خري هلن((

  

  حكم قول من قال إن صالة
  )١(الجماعة مع اإلمام الراتب فقط

اإلمـام الراتـب     ما حكم قول من قال إن صالة اجلماعة مع           :س
  فقط؟ 

 ولكن الواجب البدار بالـصالة  ، ليس هلذا القول أصل يعتمد عليه     :ج
 لكن مىت قدر اهللا أنه تأخر لعلة من العلـل  ،مع اإلمام الراتب وعدم التأخر  

   .مث صادف من يصلي معه فإنه يرجى هلم ثواب اجلماعة لعموم األدلة

  

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج -١
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  كراهة حضور صالة الجماعة في
  )١(ت منه رائحة تؤذي من حولهالمسجد لمن وجد

 : هناك حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال             :س
من أكل بصال أو ثوما أو كراثا فال يقربن مساجدنا ثالثة أيـام فـإن         ((

 أو كما قـال عليـه الـصالة         ))املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم      
ء ال جتـوز لـه      هل معىن ذلك أن من أكل أيا من هذه األشيا          .والسالم

 أم يعترب أكلها غري جائز      ،الصالة يف املسجد حىت متضي عليه تلك املدة       
  ملن تلزمه صالة اجلماعة؟ 

 هذا احلديث وما يف معناه من األحاديث الصحيحة يـدل علـى             :ج
كراهة حضور املسلم لصالة اجلماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظـاهرة            

الثوم أو البصل أو الكـراث أو   سواء كان ذلك من أكل       ،تؤذي من حوله  
 مـع  ،غريها من األشياء املكروهة الرائحة كالدخان حىت تذهب الرائحـة       

العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو حمـرم ألضـراره الكـثرية وخبثـه        
 وهو داخل يف قوله سبحانه عن نبيه صلى اهللا عليـه وسـلم يف             ،املعروف
  سورة 

                                                
 ).٨١(، اجلزء األول، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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 ويدل على   )١(﴾باِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ   ويِحلُّ لَهم الطَّي  ﴿ :األعراف
يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُـلْ      ﴿ :ذلك أيضا قوله سبحانه يف سورة املائدة      

اتبالطَّي ٢(﴾أُِحلَّ لَكُم(.  

ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من احملرمات على            
ة أيام فال أعلم له أصال يف شيء مـن األحاديـث    أما التحديد بثالث   .األمة

 وإمنا احلكم متعلق بوجود الرائحة فمىت زالت ولو قبل ثالثـة            ،الصحيحة
أيام زالت كراهية احلضور يف املساجد ؛ ألن احلكم يدور مع علته وجودا             

 ولو قيل بتحرمي حضوره املساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان           ،وعدما
 كمـا أن األصـل يف األوامـر    ، هو األصل يف النهي ألن ذلك،قوال قويا 

   . واهللا ويل التوفيق،الوجوب إال إذا دل دليل خاص على خالف ذلك

 ورد يف احلديث الصحيح النهي عن قرب املسجد ملـن أكـل             :س
 فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو حمرم          ،بصال أو ثوما أو كراثا    

ذه األشياء معذور بالتخلف    كالدخان؟ وهل معىن ذلك أن من تناول ه       
  )٣(عن اجلماعة حبيث ال يأمث بتخلفه؟

                                                
 .١٥٧ سورة األعراف اآلية -١
 .٤ سورة املائدة اآلية -٢
 .حممد الشايع يف كتاب/ أسئلة موجهة إىل مساحته، طبعها األخ  من ضمن -٣
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من أكل ثوما   (( : ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          :ج
 وثبت عنه صلى اهللا عليه      )١())أو بصال فال يقربن مسجدنا وليصل يف بيته       

  .)٢())إن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو اإلنسان(( :وسلم أنه قال

وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان           
ومن له رائحة يف إبطيه أو غريمها يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع               

   . وينهى عن ذلك حىت يستعمل ما يزيل هذه الرائحة،اجلماعة

وجيب عليه أن يفعل ذلك مع االستطاعة حىت يؤدي ما أوجـب اهللا             
 أما التدخني فهو حمرم مطلقا وجيـب عليـه          ،ماعةعليه من الصالة يف اجل    

 ،تركه يف مجيع األوقات؛ ملا فيه من املضار الكثرية يف الدين والبدن واملال             
   .أصلح اهللا حال املسلمني ووفقهم لكل خري

  

  

                                                
، ٨٧٥(بـرقم   ) املساجد ومواضـع الـصالة    (، ومسلم يف    )٨٠٨(برقم  ) األذان( رواه البخاري يف     -١

) املساجد ومواضع الـصالة  (، ومسلم يف    )١٤٤٨٣(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢ ).٨٧٦
 ). ٨٧٤(برقم 



  

 - ٨٥ -

   

 ةــامـام اإلمــــكـأح
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  المشروع لإلمام أن
  يتحرى الوقت المناسب لإلقامة

 ما حكم   :سؤاله من حلب يف سوريا يقول يف        . م . ع . خ : األخ :س
 أي بدون انتظار    ،تأدية الفريضة مباشرة بعد أن ينتهي املؤذن من األذان        

  )١(أو فاصل بني األذان واإلقامة؟

 املشروع لإلمام أال يعجل حىت حيضر املسلمون ألداء الـصالة يف            :ج
 ، تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين من بعـده           ،اجلماعة

 يتحروا الوقت املناسب الذي يتالحق فيـه النـاس ألداء           وعلى األئمة أن  
 وإذا كان اإلمام يف بلد قد حددت أوقات اإلقامة فيـه  .الصالة يف اجلماعة 

 فإنه يراعي ذلك حىت ميكن إخوانه املسلمني من أداء          ،من اجلهات املسئولة  
   .الصالة يف اجلماعة

خر بعـد األذان    أما إن كان املصلي يف بيته كاملريض واملرأة فإنه يتـأ          
  قليال احتياطا حىت يصلي الصالة يف وقتها على بصرية؛ ألن بعض املؤذنني 

                                                
 ).الة العربية(ن ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من م -١
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 ويشرع لكل مسلم ذكرا كان أو أنثى أن يصلي قبل           .قد يعجل يف األذان   
 ويشرع له أيضا أن     .الظهر راتبتها وهي أربع ركعات يسلم من كل ثنتني        

ول النيب صـلى اهللا  يصلي قبل العصر أربع ركعات يسلم من كل ثنتني؛ لق      
 ويـشرع لكـل     )١())رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربعا      (( :عليه وسلم 

مسلم ذكرا كان أو أنثى أيضا أن يصلي بني أذان املغرب وبـني صـالا             
 وهكذا بني أذان العشاء وصالا؛ لقول النيب صـلى اهللا عليـه             ،ركعتني
 : قال يف الثالثـة     مث ))بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة       (( :وسلم

  .)٢())ملن شاء((

ويشرع أيضا أن يصلي قبل الفجر ركعتني وهي راتبتها وهي مشروعة           
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي         ،للرجل واملرأة واملسافر واملقيم   
 أما بقية الصلوات املذكورة فإا تـصلي يف         ،سنة الفجر يف السفر واحلضر    

   .النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك تأسيا ب،احلضر ال يف السفر

                                                
) الـصالة (، وأبو داود يف )٤٣٠( باب ما جاء يف األربع قبل العصر برقم     ) الصالة( رواه الترمذي يف     -١

 ).١٢٧١(باب الصالة قبل العصر برقم 
باب بني كـل    ) األذان(، والبخاري يف    )٢٠٠٣٧( برقم  ) أول مسند البصريني  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

باب بني كل أذانني صالة برقم      ) صالة املسافرين وقصرها  (، ومسلم يف    )٦٢٧(أذانني صالة ملن شاء برقم      
)٨٣٨.( 
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 وبعـد  ،ويستحب لكل مسلم أن يصلي يف احلضر بعد الظهر ركعتني         
 وبعد العشاء ركعتني؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان           ،املغرب ركعتني 

 وهي اثنتـا    ، وتسمى هذه الصلوات الرواتب    ،حيافظ على ذلك يف احلضر    
 واثنتان  ، واثنتان بعد املغرب   ،عدها واثنتان ب  ، أربع قبل الظهر   :عشرة ركعة 
   . واثنتان قبل صالة الصبح،بعد العشاء

من صـلى اثـنيت     (( :وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
 أخرجـه   )١())عشرة ركعة يف يومه وليلته تطوعا بين له ن بيت يف اجلنة           

 وصح عنه صـلى     ،مسلم يف صحيحه من حديث أم حبيبة رضي اهللا عنها         
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربـع   (( : عليه وسلم أنه قال    اهللا

 أخرجه اإلمام أمحد وأصحاب السنن      )٢())بعدها حرمه اهللا تعاىل عن النار     
   .األربع بإسناد صحيح من حديث أم حبيبة رضي اهللا عنها

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
) صالة املسافرين وقـصرها   (، ومسلم يف    )٢٦٢٢٨(برقم  ) باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

 ).٧٢٨(باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن برقم 
) ٤٢٨(بـرقم  ) الـصالة (، والترمذي يف )٢٦٢٣٢(برقم ) باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف    -٢

 ).١٢٦٩(باب األربع قبل الظهر وبعدها برقم ) الصالة(وأبو داود يف 
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  )١(الحث على التخفيف لمن كان إماما يصلي بالناس

 أفتان أنت   : جنمع بني قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم         كيف :س
يا معاذ وفعله هو عليه الصالة والسالم حيث ثبت عنه أنه قرأ بـالبقرة              

  وآل عمران واملائدة واألعراف وغريها؟ 

 مراده صلى اهللا عليه وسلم احلث على التخفيف إذا كان إمامـا             :ج
م أم الناس فليخفف فإن     كأي(( :يصلي بالناس؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم      

فيهم الصغري والكبري والضعيف وذا احلاجة وإذا صلى لنفسه فليطول مـا            
  .)٢())شاء

 كما قال أنس    ،وكان صلى اهللا عليه وسلم أخف الناس صالة يف متام         
صليت خلف أحد أمت صالة وال أخف صالة من الـنيب           (( :رضي اهللا عنه  

   .تفق عليهم )٣())صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
 ).٧١٤(برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٦٦٢(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -٢
 ).٧٢١(برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٦٦٧(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -٣
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 وقراءته صلى اهللا عليـه وسـلم        . إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء      أما
   .بالبقرة والنساء وآل عمران كانت يف جده بالليل

   .وفق اهللا اجلميع
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مساحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز أسـكنه اهللا         
   .الفردوس األعلى يف اجلنة آمني

   : وبعد.السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

لدينا مسجد يف احلي ليس له إمام فقمت بالتطوع إلمامة املـسجد            
ولكن بعض اإلخوان من مجاعة املسجد هدانا اهللا وإياهم وهـم القلـة             

 وسوف أشرح لـسماحتكم طـريقيت يف        ،يدعون بأين أطيل يف الصالة    
الصالة فإن كان ا إطالة فـسوف أتـرك اإلمامـة ألين ال أسـتطيع               

 كان ليس ا إطالة فأرجو توجيه نصحكم        التخفيف أكثر من ذلك وإن    
جلماعة املسجد حيث إم يشعرون بثقل عند الصالة وكأم يقولـون           

 مدة الصالة يف الغالب ال تقل عن تسع دقائق وإن أطلتـها             .أرحنا منها 
فال تزيد عن أربع عشرة دقيقة وهي صالة الفجر يوم اجلمعة حيث أنين             

يح فال يزيد عن سـبع مـرات يف          أما التسب  ، وهل أتى  ،أقرأ بالسجدة 
الركوع أما السجود فثالث مرات باإلضافة إىل الدعاء وغالبا يكـون           

 أو قول   ، إخل الدعاء  )اللهم فارج اهلم كاشف الغم    ( :الدعاء مقدار قول  
 أما القراءة فأحيانا أقرا يف      . إخل الدعاء  )اللهم إين أسألك فعل اخلريات    (

   .ة للركعتنياملغرب مما مقداره صفحة ونصف الصفح
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 وأحب إفادتكم بأن هؤالء الـذين  ،أرجو إفاديت وتوجيهي مبا ترونه  
يشتكون اإلطالة يتمتعون بصحة جيدة فهم يقفـون خـارج املـسجد      
يتحدثون يف أمور الدنيا وال يشعرون بالتعب مع أم يقفون من ربـع             

   .ساعة إىل نصف ساعة واهللا املستعان

  . )١( عليكم ورمحة اهللا وبركاتهواهللا حيفظكم وينفع بكم والسالم

   : بعده، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

إذا كان الواقع هو ما ذكرت وأن مدة الصالة ال تزيد عن أربع عشرة              
 ونوصيك باالسـتمرار    ،دقيقة فهذه الصالة ليس فيها إطالة بل هي خفيفة        

سـنة  يف ذلك والعمل يف كل شيء مبا تعلمه من كالم اهللا عـز وجـل و       
 ووفق اجلماعة ملا    ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم وفقك اهللا ونفع بك عباده         

 .فيه رضاه وملا فيه أداء الصالة على وجهها الشرعي إنـه مسيـع قريـب              
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  
                                                

 .من اململكة العربية السعودية. م. ع.  استفتاء شخصي مقدم من م-١
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  )١(م على بعض المأمومينال حرج في ارتفاع اإلما

 . س . ع .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم م            
   .سلمه اهللا

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ٦٨٢فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء برقم          
مـام   هـ الذي تسأل فيه عن حكم ارتفاع اإل        ١٤٥٧ / ٢ / ١٧وتاريخ  

 وأفيدك بأنه ال حرج يف ارتفـاع        ،عن املأمومني أو عن بعضهم يف الصالة      
 ،اإلمام على بعض املأمومني إذا كان معه يف احملل املرتفع بعض الـصفوف            

وهكذا لو كان وحده وكان االرتفاع يسريا فإنه يعفى عنـه؛ ألن الـنيب              
ـ  ((صلى اهللا عليه وسلم صلى ذات يوم على املنرب وقال            ت هـذا   إمنا فعل

   . متفق على صحته)٢())لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت

  وكان صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على املنرب ويركع على املنرب مث يرتل 

                                                
 . هـ١٤٠٧ / ٧ / ١يف ) ٨٣٨( صدرت من مكتب مساحته برقم -١
، ورواه  )٨٤٧(برقم  ) املساجد ومواضع الصالة  (، ومسلم يف    )٨٦٦(برقم  ) اجلمعة( رواه البخاري يف     -٢

 .واللفظ له) ٢٢٣٦٤(برقم ) باقي مسند األنصار(أمحد يف 
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 والسالم عليكم ورمحـة    ، وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه      .فيسجد يف األرض  
   .اهللا وبركاته

  

ـ      : يسأل ويقول  ، من تريانا  - . م . ع :س ام  هل جيوز أن يكون اإلم
  )١( احملراب أعلى من بقية املسجد؟: أي،يف الصالة أعلى من املأمومني

 ألن النيب صلى اهللا عليـه       ، ال حرج يف ذلك إذا كان العلو يسريا        :ج
إمنا فعلت هـذا    ((وسلم صلى على املنرب مث نزل فسجد وقال بعد السالم           

ا  وهكذا جيـوز مطلقـا إذ      . متفق على صحته   ))لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت   
 واهللا ويل   ، ألن احلاجة قد تدعو لـذلك كـثريا        ،كان معه بعض املأمومني   

   .التوفيق

  حكم إمامة من يسقط
  )٢(عليه بعض األحرف للثغة في لسانه

 إذا كان اإلمام يسقط عليه بعض األحرف للثغة يف لسانه فمـا       :س
  احلكم؟ 

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
 . من برنامج نور على الدرب-٢
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  إذا كانت قراءته للفاحتة سليمة ومل خيل بشيء منها على وجه يغري            :ج
 أمـا إذا    ، ألن قراءة ما زاد عليها ليست واجبة       ،املعىن فال حرج يف إمامته    

   .كانت حالته ختالف ذلك مل جتز إمامته إال مبثله

  

  )١(حكم إمامة ضعيف القراءة والتجويد

 واملشكلة  ، أفيدكم أنين إمام مسجد يف إحدى ضواحي الرياض        :س
 أحفظ مـن القـرآن    وأنا،أنين ضعيف التجويد يف القراءة وكثري اخلطأ   

 ، وأنا خائف على ذمـيت     ،ثالثة أجزاء مع بعض اآليات يف بعض السور       
  فأرجو إفاديت هل أستمر يف اإلمامة أم أستقيل؟ 

 عليك أن جتتهد يف حفظ ما تيسر من القرآن وجتويـده وأبـشر              :ج
باخلري واإلعانة من اهللا عز وجل إذا صلحت نيتك وبذلت الوسع يف ذلك؛             

  .)٢(﴾ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا﴿ :نهلقول اهللا سبحا

املاهر بالقرآن مع السفرة الكـرام      (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 

                                                
 ).٥٦(، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
 .٤ سورة الطالق اآلية -٢
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 وال ننصحك باالسـتقالة بـل نوصـيك         )١())وهو عليه شاق له أجران    
صابرة حىت تنجح يف جتويـد كتـاب اهللا ويف          باالجتهاد الدائم والصرب وامل   

   .حفظه كله أو ما تيسر منه وفقك اهللا ويسر أمرك

  

 ، إنه خجول جدا وال يستطيع أن يـؤم النـاس          : يقول السائل  :س
رغم أنه يف بعض احلاالت يكون أقرأ يف فريضة من الفرائض وإذا وجه             

  )٢(.صحإليه سؤال يرتعش كما يقول ويرجو من مساحتكم التوجيه والن

 الواجب على املؤمن وعلى طالب العامل أن تكون عنـده اهلمـة             :ج
 والدعوة إىل اخلري وتعليم اجلاهـل       ، والقوة والنشاط يف إبالغ اخلري     ،العالية

 ، هذا هـو الواجـب  ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،وإرشاد الضال 
املـؤمن  (( : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  ،وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن    

  .)٣())القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري

  فاملؤمن القوي هو الذي يعلم الناس ويصلي م إذا احتاجوا 
                                                

) ١٣٢٩( بـرقم   ) صـالة املـسافرين   (ومسلم يف   ) ٤٥٥٦(برقم  ) تفسري القرآن (لبخاري يف    رواه ا  -١
 .واللفظ له

 ).٣(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -٢
باب يف األمـر    ) كتاب القدر (، ومسلم يف    )٨٥٧٣(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٣

 ).٢٦٦٤(، برقم بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا
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 وهو  ،ويقرأ عليهم العلم ويرشدهم ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر        
   .أفضل من املؤمن الضعيف العاجز الذي ال يستطيع أن يبذل ما ينفعهم

صييت هلذا السائل أن يتقي اهللا وأن تكون مهته عالية وأن يـؤم إذا              وو
 وأن يظهر علمـه إن    ، فإنه يؤم الناس ويبادر بذلك     ،كان أفضل املوجودين  

 وأن يفيت السائل مبا عنده من العلم عن اهللا أو عن رسوله             ،كان عنده علم  
 اخلجـل   ، وأن ال خيجل فإن هذا ليس حمل خجـل         ،صلى اهللا عليه وسلم   

 أما من يعلم الناس اخلـري ويفتـيهم يف العلـم            ،اهل أو لفاعل املعصية   جل
 ، وال ينبغي له أن جينب     ،الشرعي ويسعى يف مصاحلهم فال يليق به أن خيجل        

وال ينبغي له أن يتأخر بل ينبغي أن يتقدم وأن يكون يف املقدمة يف كـل                 
   .عان واهللا املست،شيء حىت ينفع الناس ويرشدهم ويكون إماما يف اخلري

  )١(حكم الصالة خلف من يلحن في القرآن

 إمام يلحن يف القرآن وأحيانا يزيد وينقص يف أحرف اآليـات            :س
   ما حكم الصالة خلفه؟ ،القرآنية

 إذا كان حلنه ال حييل املعىن فال حرج يف الصالة خلفه مثل نصب              :ج
   ،أو رفعها يف احلمد هللا رب العاملني" رب " 

                                                
 ).٥٧(اجلزء األول ص ) كتاب الدعوة( نشرت يف -١



  

 - ٩٩ -

 أما إذا كان حييل املعـىن فـال         ،رفعه وحنو ذلك  وهكذا نصب الرمحن أو     
 مثل أن يقرأ ِإيـاك نعبـد        ،يصلى خلفه إذا مل ينتفع بالتعليم والفتح عليه       

بكسر التاء أو ضمها فإن قبـل       " أنعمت  "  ومثل أن يقرأ     ،بكسر الكاف 
 واملـشروع يف    ،التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه صحت صالته وقراءته       

 للمسلم أن يعلم أخاه يف الصالة وخارجها؛ ألن املسلم أخو           مجيع األحوال 
  .املسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل ويفتح عليه إذا ارتج عليه القرآن

  إذا كان اإلمام يلحن في 
  )١(الفاتحة فما حكم صالة من خلفه

 إذا كان اإلمام يلحن يف قراءة الفاحتة فهل تبطل صـالة مـن              :س
  خلفه من املأمومني؟ 

 إذا كان اإلمام يلحن يف الفاحتة حلنا حييل املعىن وجـب تنبيهـه              :ج
 فإن أعاد القراءة مستقيمة فاحلمد هللا وإال مل جتز الصالة خلفه            ،والفتح عليه 

 واللحن الذي حييل املعـىن      ،ووجب على اجلهة املسئولة عن اإلمامة عزله      
ِإيـاك نعبـد    ﴿أو   بكسر التاء أو ضمها      ﴾أَنعمت علَيِهم ﴿مثل أن يقرأ    
 ِعنيتسن اكِإيأما اللحن الذي ال حييل املعىن مثل أن يقرأ          ، بكسر الكاف  ﴾و 

﴿الَِمنيالْع ببالفتح أو الضم فإنه ال يقدح يف الصالة﴾الرمحن﴿ أو ﴾ر .   

                                                
 ).٥٧(، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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  إذا أخطأ اإلمام في الصالة
  )١(الجهرية فهل يفتح عليه المأموم

 كأن يـسقط    ،القراءة أثناء الصالة اجلهرية    إذا أخطأ اإلمام يف      :س
 فهل يفتح عليه    ، لفظ اآلية خطأ وحنو ذلك     .آية أو جزءا من آية أو يغري      

  املأموم؟ 

 إذا غلط اإلمام يف القراءة بإسقاط آية أو حلن فيها شرع ملن خلفه              :ج
 وإذا كان ذلك يف الفاحتة وجب على من خلفه أن يفـتح             ،أن يفتح عليه  

ا ركن يف الصالة إال أن يكون اللحن ال حييـل املعـىن يف       عليه؛ ألن قراء  
 أو حنـو    )الـرحيم (  أو    )الرمحن(اآلية فإنه ال جيب الفتح كما لو نصب         

   .ذلك

  )٢(حكم إمامة من قطمت رجله

 أنا رجل قطعت رجلي من حتت املعطف وذلك بسبب حادث           :س
مـام أم ال؟     هل جيوز يل أن أتقدم إلمامة املصلني أثناء غياب اإل          ،سيارة

  وهل جيوز يل املسح 
                                                

 ).٥٨(، اجلزء األول، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
 ).٥٨(اجلزء األول ص ) كتاب الدعوة( نشرت يف -٢
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  عليها عند الوضوء للصالة؟ 

 إذا كان هذا القطع ال مينعك من الصالة قائمـا فـال حـرج يف               :ج
   .إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط اإلمامة

أما املسح عليها فال بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست               
ساترا مدة يوم وليلة للمقيم وثالثـة       اخلف أو اجلورب على طهارة وكان       

أيام بلياليها للمسافر كما جاءت السنة الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليـه   
 أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فال مـسح وال      .وسلم بذلك 

 عوضـك اهللا    ،غسل هلا؛ ال ما فوق الكعبني ليس حمال للغسل وال املسح          
    .حتسابخريا وجرب مصيبتك ومنحك الصرب واال

  حكم سكوت اإلمام
  )١(بعد الفاتحة حتى يقرأها المأموم

 ، ما حكم وقوف اإلمام بعد الفاحتة حلني يقرأ املـأموم الفاحتـة          :س
  وإذا مل يقف اإلمام تلك الوقفة فمىت يقرأ املأموم الفاحتة؟ 

   ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية :ج

                                                
 ).٥٩(اجلزء األول، ص ) كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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 أمـا املـأموم     ،ة يف الصالة اجلهرية   سكوت اإلمام حىت يقرأ املأموم الفاحت     
 فإن مل يتيـسر     ،فاملشروع له أن يقرأها يف حالة سكتات إمامه إن سكت         

 مث ينصت بعد ذلك إلمامـه؛       ،ذلك قرأها املأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ       
 ))ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتـاب (( :لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم    

لعلكـم تقـرؤون خلـف      (( : عليه وسـلم    ولقوله صلى اهللا   ،متفق عليه 
ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن         (( : قال . نعم : قالوا ))إمامكم

   . رواه أمحد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن))مل يقرأ ا

وِإذَا قُـِرئ الْقُـرآنُ     ﴿ :وهذان احلديثان خيصصان قوله عز وجـل      
  .)١(﴾ لَعلَّكُم ترحمونَفَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا

إمنا جعل اإلمام ليـؤمت بـه فـال         (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
رواه مـسلم يف    احلديث   ))ختتلفوا عليه فإذا كرب فكربوا وإذا قرأ فأنصتوا       

   .صحيحه
لكن لو ترك املأموم قراءة الفاحتة جاهال أو ناسيا صحت صـالته يف             

    وهكذا لو جـاء     .ا يف حقه واجبة ال ركن     أصح قويل العلماء؛ ألن قراء 
املأموم واإلمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاحتة لفوات           

 واألصل يف هذا حديث أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه أنه جاء إىل              ،حملها
  الصالة 

                                                
 .٢٠٤عراف اآلية  سورة األ-١
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 ،والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع فركع دون الصف مث دخل يف الـصف             
 )) وال تعد  زادك اهللا حرصاً  (( :صلى اهللا عليه وسلم قال له     فلما سلم النيب    

 فدل ذلـك علـى      ..رواه البخاري يف صحيحه ومل يأمره بقضاء الركعة       
 ويف حكمه مـن تركهـا       ،سقوط الفاحتة عمن مل يدرك القيام مع اإلمام       

 واهللا ويل   .جاهال أو ناسيا من املأمومني يف أصح قويل العلماء كما تقـدم           
   .التوفيق

  اجب على األئمةالو
  )١(الطمأنينة والخشوع في الصالة

 غالبا  ، نظرا للسرعة املفرطة اليت يؤدي ا بعض األئمة الصالة         :س
ما يضطر اإلنسان معهم إىل عدم قراءة السورة بعد الفاحتة يف الـصالة             

 فهل أعيد الصالة بعد مثل هؤالء فإن الصالة معهم ينقـصها             ،السرية
  اخلشوع واالطمئنان؟ 

 وأن يطمئنوا يف صـالم ويف       ،الواجب على األئمة أن يتقوا اهللا      :ج
 وأن يرتلوا القراءة وحيسنوا أصوام ا حىت يـؤدوا          ،ركوعهم وسجودهم 

   .كالم الرب بتالوة حسنة وقراءة واضحة ختشع هلا القلوب

                                                
 ).٥٨(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
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هذا هو الواجب على األئمة أن جيتهدوا يف الطمأنينـة واخلـشوع يف      
 ، وحىت يؤدوها كما شرع اهللا     ،ا ويستفيد من خلفهم   الصالة حىت يستفيدو  
 الَِّذين هم ِفـي صـالِتِهم        *قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ  ﴿ :وقد قال اهللا سبحانه   

 وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم املـسيء يف صـالته أن              )١(﴾خاِشعونَ
ة فأسبغ  إذا قمت إىل الصال   (( : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،يطمئن

الوضوء مث استقبل القبلة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركـع               
حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسـجد حـىت تطمـئن               

   . احلديث)٢())...ساجدا

 وأن يطمئنوا يف ركـوعهم      ،فالواجب على األئمة أن يعنوا ذا األمر      
 يعنوا بـالقراءة فيقـرءوا       وأن ،وسجودهم وبعد الركوع وبني السجدتني    

 وأن  ،قراءة واضحة بينة ليس فيها خفاء وال إسقاط شيء مـن احلـروف            
 ولكـن   ،ميكنوا من وراءهم من القراءة بعد الفاحتة وإن كانت غري واجبة          

 ،األفضل يف الصالة السرية أن يقرأ املأموم الفاحتة وما يتيسر معها مع إمامه            
   أو آيات يف السرية واإلمام كذلك يقرأ سورة بعد الفاحتة

                                                
 .٢، ١ سورة املؤمنون اآليتان -١
 ).٦٠٢(برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٥٧٨٢(برقم ) االستئذان( رواه البخاري يف -٢



  

 - ١٠٥ -

لكن يف السرية يقرأ املأموم زيادة على الفاحتـة  ، واجلهرية يف األوىل والثانية  
 فإذا مل يتمكن املأموم مـن أن        ،ويف اجلهرية تكفيه الفاحتة وينصت لإلمام     

 ألن الواجـب    ،يقرأ مع الفاحتة شيئا ألن اإلمام استعجل فال يضره ذلـك          
 ولكن  ،جب فال يضر تركه وال يبطل الصالة      الفاحتة وما زاد عليها ليس بوا     

جيب أن يعتين بالركوع والسجود من جهة الطمأنينة وبني السجدتني وبعد           
 : هذه أمور عظيمة وفريضة ال بد منها يف حـق اجلميـع      ،الركوع كذلك 

   . واهللا ويل التوفيق،اإلمام واملأموم واملنفرد
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  حكم الصالة خلف
  )١(صالحينمن عرف بالغلو في األنبياء وال

 : أما بعـد   ، والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه       ،احلمد هللا 
فقد سبق أن سألين أعضاء اهليئة التعليمية الـسعودية يف الـيمن يف عـام               

 / ٩ / ٣ فأجبتهم بتـاريخ     ، هـ عن حكم الصالة خلف الزيدية      ١٣٩٥
هل  هـ بأين ال أرى الصالة خلفهم؛ ألن الغالب عليهم الغلو يف أ            ١٣٩٥

 هذا هو الذي صدر     ،البيت باالستغاثة م ودعائهم والنذر هلم وحنو ذلك       
 وذلك مبين على ما بلغين من طرق كثرية أن الزيدية يغلون يف أهـل               ،مين

 مث بلغـين يف  ،البيت بأنواع من الشرك كدعائهم واالستغاثة م وحنو ذلك 
 أهـل    هـ استغراب كثري من    ١٣٩٦هذه األيام أعين يف شعبان من عام        

 واتصل يب مجاعة منهم ومن خرجيي اجلامعـة         ،العلم يف اليمن هذه الفتوى    
 إن  :اإلسالمية باملدينة ممن أثق بعلمه ودينه مستغربني هذه الفتوى وقائلني         

  الغالب على 

                                                
 ٢٤وصدرت اإلجابة من مكتب مساحته بتاريخ    . من هذا اموع  ) ٣١٢(، ص   )٤( سبق نشره يف ج      -١
  . هـ١٣٩٦ / ٩/ 
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 وإمنا  ،علماء الزيدية هو عدم الغلو يف أهل البيت هذا هو الذي نعلمه منهم            
بعض الزيدية الذين ليس عندهم مـن       يقع هذا الغلو يف بعض العامة ومن        

 وذكروا أم   ،العلم والبصرية ما يعرفون به حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك        
 وال  ،يعلمون من علماء الزيدية إنكار الغلو يف أهل البيت وإنكار الـشرك           

جيوز أن يكون وقوع الشرك من بعضهم أو من بعض العامة مسوغا لتهمة             
ى هذا وجب علي أن أعيد النظر يف هـذه           وبناء عل  ،األغلبية منهم بذلك  

الفتوى؛ ألن الواجب هو األخذ باحلق؛ ألن احلق هو ضالة املـؤمن مـىت              
   .وجده أخذه

 إن هذه الفتوى اليت سبق ذكرها قد رجعت عنها بالنـسبة إىل      :فأقول
ما فيها من التعميم واإلطالق؛ ال اهلدف هو األخذ باحلق والـدعوة إليـه          

 مسلما أو أمنع من الصالة خلف مسلم بغري مـسوغ           وأعوذ باهللا أن أكفر   
 والواجب أن يؤخذ كل إنسان بذنبه وأن حيكم عليه مبا ظهر مـن    ،شرعي

 فكل إمام علم منه ما يدل على أنه يغلو يف أهل البيـت أو     ،أقواله وأعماله 
يف غريهم سواء كان من الزيدية أو من غريهم وسواء كان يف الـيمن أو               

ومن مل يعرف بذلك من الزيدية أو غريهم        ،  يصلى خلفه غري اليمن فإنه ال     
 واألصل سالمة املسلم مما يوجـب منـع         ،من املسلمني فإنه يصلى خلفه    

 كما أن األصل سالمة املسلم من احلكم عليه بالشرك حـىت  ،الصالة خلفه 
  يوجد بأمر واضح 
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 هذا هو الـذي   ،وبينة عادلة ما يدل على أنه يفعل الشرك أو يعتقد جوازه          
 وقد تقدم أن احلق ضـالة       ،عتقده وأعلنه اآلن إلخواننا يف اليمن وغريها      أ

 ومعلوم أن العصمة هللا ولرسله فيما يبلغونه عـن          ،املؤمن مىت وجده أخذه   
 وكل مفت وكل عامل وكل طالب علم قد يقع منه بعـض             ،اهللا عز وجل  

 مث بعد وضوح احلق وظهوره يرجع إليه ويف ذلك          ،اخلطأ أو بعض اإلمجال   
 وهذه طريقة أهل العلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسـلم    ،ف وفضل شر

 وقد أثىن عليهم أهل العلم بذلك وشكروهم علـى هـذه            ،إىل يومنا هذا  
 وهذا هو الذي جيب علينا وعلى غرينا الرجـوع إليـه            ،الطريقة احلميدة 

 ، وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا ملا فيه رضاه         ،واألخذ به يف مجيع األحوال    
ن مينحنا وإخواننا مجيعا يف اليمن وغريه إصابة احلق يف القول والعمل إنه             وأ

 وصلى اهللا وسلم على نبينـا حممـد وآلـه           ،سبحانه وتعاىل مسيع قريب   
   .وصحبه

 ما حكم الصالة خلف من يذهب إىل قبور الصاحلني للتربك ا            :س
  )١(وتالوة القرآن يف املوالد وغريها بأجر على ذلك؟

تفصيل إن كان جمرد االحتفال باملوالد مـن دون شـرك            هذا فيه    :ج
  فهذا مبتدع فينبغي أن ال يكون إماما ملا ثبت يف 

                                                
  ).١١(شريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
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إيـاكم  (( :احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه قـال            
  .)١())وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

موات ويـستغيث    أما إذا كان يدعو األ     ،واالحتفال باملوالد من البدع   
 أو  ، يا رسول اهللا انصرين    : أو غريهم من املخلوقات فيقول     ، أو باجلن  ،م

 أو  ، أو يا سـيدي البـدوي      ، يا سيدي احلسني   : أو يقول  ،اشف مريضي 
 فهـذا مـشرك     ، املدد املدد  ، أو اجلمادات كاألصنام   ،غريهم من األموات  

 أما إذا   -عافية   نسأل اهللا ال   - وال تصح إمامته     ،شركا أكرب ال يصلى خلفه    
 أو يقرأ القرآن    ،كان يرتكب بدعة كأن حيضر املولد ولكن ال يأيت بالشرك         

 وال يأيت بشرك فهذا يكون قـد ابتـدع يف           ، أو يصلي عندها   ،عند القبور 
 ،الدين فيعلم ويوجه إىل اخلري وصالته صحيحة إذا مل يفعلها عند القبـور            

لعن اهللا  (( :ى اهللا عليه وسلم   أما الصالة يف املقربة فال تصح لقول النيب صل        
   . مساجد متفق عليه)٢())اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم

                                                
  ).٣٩٩١(برقم ) السنة( رواه أبو داود يف -١
، )١٣٠١(برقم  ) اجلنائز(، والبخاري يف    )٢٢٩٣١(برقم  ) باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

  ).٨٢٣(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(ومسلم يف 



  

 - ١١٠ -

  )١(حكم الصالة خلف من يستغيث بغير اهللا

 هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغري اهللا ويتلفظ مبثـل             :س
 وإذا مل أجد غريه فهـل    ) مدد يا جيالين   ،أغثنا يا غوث  ( :هذه الكلمات 
   يف بييت؟ يل أن أصلي

 ال جتوز الصالة خلف مجيع املشركني ومنهم من يستغيث بغري اهللا            :ج
ويطلب منه املدد؛ ألن االستغاثة بغري اهللا من األموات واألصـنام واجلـن             

 أما االستغاثة باملخلوق احلي احلاضـر       ،وغري ذلك من الشرك باهللا سبحانه     
 :ل يف قصة موسى    لقول اهللا عز وج    ،الذي يقدر على إغاثتك فال بأس ا      

 وإذا مل جتد إمامـا      )٢(﴾فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى الَِّذي ِمن عدوهِ       ﴿
 وإن وجـدت مجاعـة      ،مسلما تصلي خلفه جاز لك أن تصلي يف بيتك        

مسلمني يستطيعون الصالة يف املسجد قبل اإلمام املشرك أو بعده فـصل            
مام املشرك وتعيني إمام مسلم يصلي       وإن استطاع املسلمون عزل اإل     ،معهم

  بالناس وجب عليهم ذلك؛ ألن ذلك من باب األمر باملعروف والنهي عن 

                                                
  . هـ١٤٠٩/ ١٠ /١٣يف ) جملة الدعوة(من هذا اموع، ويف ) ٣١٤(ص ، )٤( سبق نشره يف ج -١
  .١٥ سورة القصص اآلية -٢
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 لقـول اهللا    ،املنكر وإقامة شرع اهللا يف أرضه إذا أمكن ذلك بدون فتنـة           
وِف والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعر      ﴿ :تعاىل

فَـاتقُوا اللَّـه مـا      ﴿ : وقوله سـبحانه   ، اآلية )١(﴾وينهونَ عِن الْمنكَرِ  
متطَعت٢(﴾اس(.  

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده      (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
رواه  ))فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميـان           

   .مسلم يف صحيحه

  

جيوز للمسلم أن يدع ذلك املسجد الذي يؤمـه املـشرك      هل   :س
  )٣(ويذهب إىل مسجد يؤمه موحد يفعل السنة؟

 جيوز له ذلك بل جيب عليه؛ ألن الـصالة خلـف اإلمـام              ، نعم :ج
   .املشرك ال تصح كما تقدم

  
                                                

  .٧١ سورة التوبة اآلية -١
  .١٦ سورة التغابن اآلية -٢
وقد أجابه عنها مساحته عندما كان نائبا لـرئيس اجلامعـة           . ك. م.  من ضمن األسئلة املقدمة من ح      -٣

  .اإلسالمية
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 )١(حكم الصالة خلف ومع المتمسكين بالبدعة

 يصح له أن     هل ، ما حكم املقيم يف بلد أهله متمسكون بالبدعة        :س
 أو تسقط عنـه     ، أو يصلي وحده   ،يصلي معهم صالة اجلمعة واجلماعة    

اجلمعة؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثين عشر فهل تـصح هلـم               
  اجلمعة أم ال؟ 

 فـإذا  ، إن إقامة صالة اجلمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فـاجر        :ج
 قـال  ،صلى خلفهكان اإلمام يف اجلمعة ال خترجه بدعته عن اإلسالم فإنه ي  
ونرى الـصالة   ( :اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه اهللا يف عقيدته املشهورة        
 قـال   ، انتـهى  )خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم          

قال ( :الشارح هلذه العقيدة وهو من العلماء احملققني يف شرح هذه اجلملة           
  رواه مكحول  )٢())صلوا خلف كل بر وفاجر(( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                
باملدينـة  ) اجلامعة اإلسـالمية  (من هذا اموع، ونشرت مبجلة      ) ٣٠٣(، ص   )٤( سبق نشره يف ج      -١

) باب يستفتونك (يف  ) ١٤٠ – ١٣٣( هـ ص    ١٣٩٢السنة الرابعة ربيع الثاين سنة      ) الرابع(املنورة العدد   
  .الذي يرد فيه مساحة رئيس اجلامعة اإلسالمية على أسئلة القراء

  ).١٠(برقم ) من جتوز له الصالة معه والصالة عليه(باب ) عيدينكتاب ال( رواه الدارقطين يف سننه -٢



  

 - ١١٣ -

 مكحول مل يلـق     : وأخرجه الدارقطين وقال   ،عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
 ويف إسناده معاوية بن صاحل متكلم فيه وقد احتج به مـسلم يف            ،أبا هريرة 
   .صحيحه

وخرج له الدارقطين أيضا وأبو داود عن مكحول عن أيب هريرة رضي            
الصالة واجبة عليكم   (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :اهللا عنه قال  

مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر واجلهاد واجب عليكم             
 ويف صحيح البخاري    )١())مع كل أمري برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر         

أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان يصلي خلف احلجاج بن يوسف              
 ويف صـحيحه  . ظاملـا  وكان احلجاج فاسقا،الثقفي وكذا أنس بن مالك    

يصلون لكم فإن أصابوا فلكـم      (( :أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       
 وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن          )٢())وإن أخطئوا فلكم وعليهم   

صلوا خلف من قال ال إله إال اهللا        (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
أخرجه الـدارقطين مـن طـرق        )٣())وصلوا على من قال ال إله إال اهللا       

   .وضعفها

                                                
  ).٢١٧١(برقم ) اجلهاد( رواه أبو داود يف -١
برقم ) باقي مسند املكثرين  (واللفظ له، ورواه اإلمام أمحد يف       ) ٦٥٣(برقم  ) األذان( رواه البخاري يف     -٢
)٨٣٠٩.(  
، ٣(برقم ) فة من جتوز الصالة معه والصالة عليه    ص(باب  ) كتاب العيدين ( رواه الدارقطين يف سننه يف       -٣
٤.(  
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اعلم رمحك اهللا وإيانا أنه جيوز للرجل أن يصلي خلف من مل يعلم منه              
 وليس من شرط االئتمام أن يعلم املـأموم         ،بدعة وال فسقا باتفاق األئمة    

 ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف املـستور        :اعتقاد إمامه وال أن ميتحنه فيقول     
عو إىل بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو         ولو صلى خلف مبتدع يد     ،احلال

 كإمام اجلمعة والعيـدين     -اإلمام الراتب الذي ال ميكنه الصالة إال خلفه         
 فإن املأموم يصلي خلفه عنـد       -واإلمام يف صالة احلج بعرفة وحنو ذلك        

 ومن ترك اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام الفاجر فهو         ،عامة السلف واخللف  
   . والصحيح أنه يصليها وال يعيدها،مبتدع عند أكثر العلماء

فإن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يصلون اجلمعة واجلماعة خلـف           
 كما كان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنـهما           ،األئمة الفجار وال يعيدون   

يصلي خلف احلجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي اهللا عنـه             
ه وغـريه يـصلون      وكذلك عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عن        ،كما تقدم 

 حىت إنه صلى م     ،خلف الوليد بن عقبة بن أيب معيط وكان يشرب اخلمر         
ما زلنا معك منذ    ( : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود     : مث قال  الصبح مرة أربعاً  
   ويف الصحيح أن عثمان )١()اليوم يف زيادة

                                                
بـرقم  ) احلـدود (وأصل القصة يف صحيح مسلم يف       ) ١٥٥٤،  ٤كما يف االستيعاب    ( رواه ابن شبه     -١
  .دون قول ابن مسعود) ١٢٣٤(برقم ) مسند العشرة املبشرين باجلنة(، ومسند اإلمام أمحد يف )١٧٠٧(
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 إنـك   : فسأل سائل عثمان   ،رضي اهللا عنه ملا حصر صلى بالناس شخص       
يـا ابـن أخـي إن    ( :وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال  إمام عامة   

 فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا       ،الصالة من أحسن ما يعمل الناس     
   .)١()فاجتنب إساءم

 فإذا صلى املأموم خلفـه  ،والفاسق واملبتدع صالته يف نفسها صحيحة  
ر باملعروف   لكن إمنا كره من كره الصالة خلفه؛ ألن األم         ،مل تبطل صالته  

   .والنهي عن املنكر واجب
 أن من أظهر بدعة وفجورا ال يرتب إماما للمسلمني فإنه           :ومن ذلك 

 وإذا  ، فإن أمكن هجره حىت يتوب كان حسنا       ،يستحق التعزير حىت يتوب   
كان بعض الناس إذا ترك الصالة خلفه وصلى خلف غريه أثـر ذلـك يف               

 فمثل هـذا  ،لناس عن مثل ذنبهإنكار املنكر حىت يتوب أو يعزل أو ينتهي ا    
إذا ترك الصالة خلفه كان يف ذلك مصلحة شرعية ومل تفت املأموم مجعة             

   .وال مجاعة
وأما إذا كان ترك الصالة خلفه يفوت املأموم اجلمعة واجلماعة فهنا ال            

 وكـذلك   ،يترك الصالة خلفه إال مبتدع خمالف للصحابة رضي اهللا عنهم         
ة األمور وليس يف ترك الصالة خلفه مـصلحة         إذا كان اإلمام قد رتبه وال     
  شرعية فهنا ال يترك الصالة 

                                                
  ).٦٥٤(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -١
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   .خلفه بل الصالة خلفه أفضل

فإذا أمكن لإلنسان أن ال يقدم مظهرا للمنكر يف اإلمامة وجب عليـه       
 أو كان ال يـتمكن  ، لكن إذا واله غريه ومل ميكنه صرفه عن اإلمامة    ،ذلك

را من ضرر ما أظهر من املنكـر        من صرفه عن اإلمامة إال بشر أعظم ضر       
فال جيوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثري وال دفـع أخـف الـضررين              

 فإن الشرائع جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل        ،حبصول أعظمهما 
 فتفويت اجلمع واجلماعات أعظم فسادا      ،املفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان   
يما إذا كان التخلف عنها ال يدفع        ال س  ،من االقتداء فيهما باإلمام الفاجر    

   .فجورا فيبقى تعطيل املصلحة الشرعية بدون دفع تلك املفسدة

وأما إذا أمكن فعل اجلمعة واجلماعة خلف الرب فهذا أوىل من فعلـها             
 وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غري عذر فهو موضـع            ،خلف الفاجر 

 وموضـع   ، ال يعيد  :ل ومنهم من قا   ، يعيد : منهم من قال   ،اجتهاد العلماء 
   . انتهى كالم الشارح)بسط ذلك يف كتب الفروع

واألقرب يف هذه املسألة األخرية عدم اإلعادة لألدلة الـسابقة؛ وألن           
األصل عدم وجوب اإلعادة فال جيوز اإللزام ا إال بدليل خاص يقتـضي             

   . واهللا املوفق. وال نعلم وجوده،ذلك

   هذه املسألة فيها :قال فجوابه أن ي:وأما السؤال الثاين
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 جواز إقامـة اجلمعـة   : والصواب يف ذلك،خالف مشهور بني أهل العلم 
 أما اشتراط   ،بثالثة فأكثر إذا كانوا مستوطنني يف قرية ال تقام فيها اجلمعة          

أربعني أو اثين عشر أو أقل أو أكثر إلقامة اجلمعة فليس عليه دليل يعتمـد               
 وهو قـول    ،تقام يف مجاعة وأقلها ثالثة     وإمنا الواجب أن     ،عليه فيما نعلم  

مجاعة من أهل العلم واختاره شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهللا وهـو               
   .الصواب كما تقدم

  

  حكم الصالة خلف صاحب عقيدة
  )١(مخالفة ألهل السنة كاألشعري ونحوه

 هل جتوز الصالة خلف صاحب عقيدة خمالفة ألهـل الـسنة            :س
  واجلماعة كاألشعري مثال؟ 

 األقرب واهللا أعلم أن كل من حنكم بإسالمه يـصح أن نـصلي              :ج
   . وهذا قول مجاعة من أهل العلم وهو األصوب،خلفه ومن ال فال

 بدليل أن   ،وأما من قال أا ال تصح خلف العاصي فقوله هذا مرجوح          
  النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص يف الصالة 

                                                
  .من هذا اموع) ٤٢٦(ص ) ٥( سبق نشره يف ج -١
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 وابن عمر وأنس ومجاعة     ،ة واألمراء منهم الكثري من العصا     ،خلف األمراء 
   .صلوا خلف احلجاج وهو من أظلم الناس

 ،واحلاصل أن الصالة تصح خلف مبتدع بدعة ال خترجه عن اإلسالم          
   .أو فاسق فسقا ظاهرا ال خيرجه من اإلسالم

 وهكذا اجلماعة إذا كانوا جمتمعني      ،لكن ينبغي أن يوىل صاحب السنة     
   .يف حمل يقدمون أفضلهم

  )١(لمبتدع والمسبل إزارهالصالة خلف ا

   هل تصح الصالة وراء املبتدع واملسبل إزاره؟ :س

 نعم تصح الصالة خلف املبتدع وخلف املسبل إزاره وغريمها من           :ج
 فـإن   ،العصاة يف أصح قويل العلماء ما مل تكن البدعة مكفرة لـصاحبها           

 ،كانت مكفرة له كاجلهمي وحنوه ممن بدعتهم خترجهم عن دائرة اإلسالم          
 ولكن جيب على املسئولني أن خيتاروا لإلمامـة         ،فال تصح الصالة خلفهم   

 ألن اإلمامـة أمانـة      ، مرضي الـسرية   ،من هو سليم من البدعة والفسق     
 فال جيوز أن يتوالهـا أهـل البـدع          ، القائم ا قدوة للمسلمني    ،عظيمة

   .والفسق مع القدرة على تولية غريهم
                                                

  ).١١٣(، اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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تركها واحلذر منها؛ لقول النيب     واإلسبال من مجلة املعاصي اليت جيب       
 )١())ما أسفل من الكعبني من اإلزار فهو يف النار        (( :صلى اهللا عليه وسلم   

 ومـا سـوى اإلزار حكمـه حكـم اإلزار           ،رواه البخاري يف صحيحه   
 وقد صح عن رسول اهللا صلى       ،كالقميص والسراويل والبشت وحنو ذلك    

 وال ينظر إليهم يوم القيامة      ثالثة ال يكلمهم اهللا   (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    
وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املسبل إزاره واملنان فيما أعطى واملنفق سلعته            

   . خرجه مسلم يف صحيحه)٢())باحللف الكاذب

 صار ذلـك أشـد يف      ،وإذا صار سحبه لإلزار وحنوه من أجل التكرب       
مـن  (( :وسلماإلمث وأقرب إىل العقوبة العاجلة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه           

  .)٣())جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة

والواجب على كل مسلم أن حيذر ما حرم اهللا عليه من اإلسبال وغريه           
 كما جيب عليه أن حيذر البدع كلها؛ لقول النيب صـلى اهللا             ،من املعاصي 
   من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو(( :عليه وسلم

                                                
  ).٩٥٥٥(برقم ) باقي مسند املكثرين(، وأمحد يف )٥٣٤١(برقم ) اللباس( رواه البخاري يف -١
) الزكـاة (والنسائي يف ، )١١٣٢(برقم ) البيوع(، والترمذي يف   )١٥٤(برقم  ) اإلميان( رواه مسلم يف     -٢

  ). ٢٥١٦(برقم 
بـرقم  ) اللبـاس والزينـة   (واللفظ له، ورواه مـسلم يف       ) ٣٣٩٢(برقم  ) املناقب( رواه البخاري يف     -٣
)٣٨٨٩.(  
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خـري  (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،حيحه خرجه مسلم يف ص    )١())رد
احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسـلم وشـر              

   . خرجه مسلم أيضا)٢())األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة

نسأل اهللا لنا وللمسلمني مجيعا العافية من البدع واملعاصي إنـه خـري    
   .مسئول

  

  )٣(حكم الصالة خلف الصوفي

 وال يقبض يده يف     ، حضرت بقرية وكان إمامها من الصوفية       إذا :س
   فهل جتوز صاليت معه؟ ،الصالة وال يديل بركبتيه قبل يديه إىل السجود

 إذا كان معروفا بالتوحيد ليس مشركا وإمنا عنده شيء من اجلهل            :ج
أو التصوف ولكنه موحد مسلم يعبد اهللا وحده وال يعبـد املـشايخ وال              

 فمجرد كونه ال يـضم      ،قات كالشيخ عبد القادر وغريه    غريهم من املخلو  
  يديه يف الصالة ال مينع من 

                                                
  ).٣٢٤٣(برقم ) األقضية( رواه مسلم يف -١
  ).١٤٣٥(برقم ) اجلمعة( رواه مسلم يف -٢
  ).١١(، شريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -٣
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 وهو جعل كفه اليمىن     ، وليس بواجب  ،الصالة خلفه؛ ألن هذا أمر مسنون     
 ،على كفه اليسرى ورسغه وساعده على صدره حال القيـام يف الـصالة         

 وقد استحب ذلك بعـض      ،فمن أرسلها فال حرج عليه وصالته صحيحة      
 لكن الصواب أن املشروع هو الضم لثبوت األحاديـث عـن            ، العلم أهل

   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك

 وهكـذا   ،وهذه األحاديث تعم حال املصلي قبل الركـوع وبعـده         
 أو يديه قبل ركبتيه الخـتالف       ،اخلالف يف تقدمي املصلي ركبتيه قبل يديه      

 وابـن   ،ي اهللا عنـه   األحاديث الواردة يف ذلك من حديث أيب هريرة رض        
 واألرجـح  . وأفىت به مالك رضي اهللا عنهم مجيعا    ، ووائل بن حجر   ،عمرو

 ،يف ذلك أن األفضل تقدمي الركبتني عند الـسجود مث اليـدين مث الوجـه     
 ويوافق أول حديث أيب هريرة صريح حـديث         ،وبذلك جتتمع األحاديث  

الـوارد يف  وائل بن حجر وما جاء يف معناه؛ ألن النهي عن بروك الـبعري             
حديث أيب هريرة يوافق ما دل عليه حديث وائل من تقدمي الركبتني على             

 وأمـا قولـه يف آخـر     ،اليدين؛ ألن البعري إذا أنيخ يقدم يديه على رجليه        
 فـاألظهر يف ذلـك أنـه    ))وليضع يديه قبل ركبتيه   (( :حديث أيب هريرة  
   : غلط فيه بعض الرواة والصواب،انقالب يف الرواية



  

 - ١٢٢ -

  )١())ع ركبتيه قبل يديهوليض((

وبذلك يوافق آخر احلديث أوله كما أشار إىل ذلك العالمة ابن القيم            
 أما العاجز لكرب أو مـرض فـال   ، وهذا مع القدرة  ،رمحه اهللا يف زاد املعاد    

 ومن قدم اليدين على الـركبتني يف        ،حرج عليه يف تقدمي يديه قبل ركبتيه      
 واألمر يف ذلـك     ،فال حرج عليه  الصالة اعتقادا منه أن ذلك هو األفضل        
   .واسع واخلالف فيه مشهور بني أهل العلم

 ،وال ينبغي التشديد يف ذلك؛ ألن االخـتالف يف األفـضلية فقـط            
 وال حرج يف الصالة خلف من فعـل        ،والصالة صحيحة على كال القولني    

   . واهللا ويل التوفيق.هذا أو هذا

  حكم الصـالة خلف العاصي
  )٢(ب الدخـانكحالق اللحية وشـار

 ما حكم الصـالة خلف العاصي كحالق اللحية وشــارب          :س
  الدخـان ؟ 

   فذهب بعضهم إىل ، اختلف العلماء يف هذه املسألة:ج
                                                

  ).١٠٧٧(برقم ) التطبيق(، والنسائي يف )٢٤٨(برقم ) الصالة(رواه الترمذي يف  -١
  .من هذا اموع) ٤٠٠(ص ) ٦( سبق نشره يف ج -٢
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 وذهب مجع كبري    ،عدم صحة الصالة خلف العاصي لضعف إميانه وأمانته       
 ولكن ال ينبغي لوالة األمر أن جيعلوا العـصاة          ،من أهل العلم إىل صحتها    

لناس مع وجود غريهم وهذا هو الصواب؛ ألنـه مـسلم يعلـم أن     أئمة ل 
 ،الصالة واجبة عليه ويؤديها على هذا األساس فصحت صالة من خلفـه           

واحلجة يف ذلك ما ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صـلى اهللا عليـه               
يصلون لكم فإن أحسنوا    (( :وسلم أنه قال يف الصالة خلف األمراء الفسقة       

 وجاء عنه عليه الصالة والـسالم       ))اءوا فلكم وعليهم  فلكم وهلم وإن أس   
 وصلى بعض الصحابة خلف احلجاج      ،أحاديث أخرى ترشد إىل هذا املعىن     

 وألن اجلماعة مطلوبة يف الصالة فينبغي للمؤمن أن         ،وهو من أفسق الناس   
 لكن إذا أمكنـه أن      ،حيرص عليها وأن حيافظ عليها ولو كان اإلمام فاسقا        

   .دل فهو أوىل وأفضل وأحوط للدينيصلي خلف إمام ع

  

  )١(حكم إمامة من يشرب الدخان

 ما حـكم شـرب الدخـان وحـكم إمامة مـن جياهــر           :س
  بذلك ؟ 

                                                
ـ ١٤٠٧ / ٦ / ١١يف تاريخ   ) ١٠٧٨( نشرت مبجلة الدعوة العدد      -١ وكذلك صدرت نشره مـن   .  ه

  ).حكم شرب الدخان(الرئاسة بعنوان 
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 قد دلت األدلة الشرعية على أن شرب الدخان من األمور احملرمة            :ج
 واهللا سبحانه مل    ، وذلك ملا اشتمل عليه من اخلبث واألضرار الكثرية        ،شرعا

 أما ما كان ضارا     ،من املطاعم واملشارب إال ما كان طيبا نافعا       يبح لعباده   
 فإن اهللا سـبحانه قـد حرمـه         ،هلم يف دينهم أو دنياهم أو مغريا لعقوهلم       

 وهو احلكيم العليم يف أقواله      ، وهو عز وجل أرحم م من أنفسهم       ،عليهم
يأمر  وال   ، وال خيلق شيئا باطال    ، فال حيرم شيئا عبثا    ،وأفعاله وشرعه وقدره  

 وأرحـم   ،بشيء ليس للعباد فيه فائدة؛ ألنه سبحانه أحكـم احلـاكمني          
 كمـا   ، وهو العامل مبا يصلح العباد وينفعهم يف العاجل واآلجل         ،الرامحني

ِإنَّ اللَّه كَانَ   ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾ِإنَّ ربك حِكيم عِليم   ﴿ :قال سبحانه 
   . كثرية واآليات يف هذا املعىن)٢(﴾عِليما حِكيما

ومن الدالئل القرآنية على حترمي شرب الدخان قوله سبحانه وتعاىل يف           
يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُـم        ﴿ :كتابه الكرمي يف سورة املائدة    

اتبوقال يف سورة األعراف يف وصف نبينا حممد صلى اهللا عليه            )٣(﴾الطَّي 
   معروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهميأْمرهم ِبالْ﴿ :وسلم

                                                
  .٨٣ سورة األنعام، اآلية -١
  .٣٠ سورة اإلنسان اآلية -٢
  .٤ سورة املائدة اآلية -٣



  

 - ١٢٥ -

 فأوضح سبحانه يف هـاتني      . اآلية )١(﴾الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ   
اآليتني الكرميتني أنه سبحانه مل حيل لعباده إال الطيبات؛ وهـي األطعمـة             

 كاملسكرات واملخـدرات     أما األطعمة واألشربة الضارة    ،واألشربة النافعة 
وسائر األطعمة واألشربة الضارة يف الدين أو البدن أو العقل فهـي مـن              

 وقد أمجع األطباء وغريهم من العارفني بالدخان وأضراره         ،اخلبائث احملرمة 
 وذكروا أنه سبب لكثري من      ،أن الدخان من املشارب الضارة ضررا كبريا      

 فما كان ذه املثابة فـال       ،األمراض كالسرطان وموت السكتة وغري ذلك     
شك يف حترميه ووجوب احلذر منه فال ينبغي للعاقل أن يغتر بكثـرة مـن               

وِإنْ تِطع أَكْثَر من ِفي الْأَرِض      ﴿ : فقد قال اهللا تعاىل يف كتابه املبني       ،يشربه
 ٢﴾يخرصـونَ يِضلُّوك عن سِبيِل اللَِّه ِإنْ يتِبعونَ ِإال الظَّن وِإنْ هـم ِإال          

أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإال          ﴿ :وقال عز وجل  
 أما إمامة شارب الدخان وغـريه مـن         )٣(﴾كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سِبيلًا    

 بل املـشروع أن خيتـار       ،العصاة يف الصالة فال ينبغي أن يتخذ مثله إماما        
   األخيار من املسلمني املعروفني بالدين واالستقامة؛ ألن لإلمامة

                                                
  .١٥٧ سورة األعراف اآلية -١
  .١١٦ سورة األنعام اآلية -٢
  .٤٤ سورة الفرقان اآلية -٣
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يـؤم القـوم   (( :اإلمامة شأا عظيم؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم        
أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كـانوا             

 ))ايف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلم           

   . احلديث رواه مسلم يف صحيحه١

ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال ملالـك بـن           
إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم       (( :احلويرث وأصحابه 

 لكن اختلف العلماء رمحهم اهللا هل تصح إمامـة العاصـي            )٢())أكربكم
ه؛ لضعف دينه ونقص     ال تصح الصالة خلف    : فقال بعضهم  ،والصالة خلفه 

 تصح إمامته والصالة خلفه؛ ألنه مسلم       : وقال آخرون من أهل العلم     ،إميانه
قد صحت صالته يف نفسه فتصح صالة من خلفـه؛ وألن كـثريا مـن               

 ومنهم ابـن    ،الصحابة صلوا خلف بعض األمراء املعروفني بالظلم والفسق       
 وهذا  ،اسعمر رضي اهللا عنهما قد صلى خلف احلجاج وهو من أظلم الن           

 لكـن ال ينبغـي أن       ،هو القول الراجح وهو صحة إمامته والصالة خلفه       
  يتخذ إماما مع القدرة على 

                                                
  ).٦٧٣(برقم ) من أحق باإلمامة(باب ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف كتاب -١
  ).١٠٨٠(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( يف ، ومسلم)٥٩٢(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -٢
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 وهذا جواب خمتصر أردنا منه التنبيـه        ،إمامة غريه من أهل اخلري والصالح     
على أصل احلكم يف هاتني املسألتني وبيان بعض األدلة على ذلـك وقـد              

 واهللا .ني فمن أراد بسط ذلـك وجـده    أوضح العلماء حكم هاتني املسألت    
 ،املسئول أن يصلح أحوال املسلمني ويوفقهم مجيعا لالستقامة على دينـه          

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد       .واحلذر مما خيالف شرعه إنه جواد كرمي      
   .وآله وصحبه

 إذا كان الرجل معلنا لشرب الدخان أو يتـشبه بـالكفرة يف             :س
  )١( خلفـه أم ال؟ هـل يصـلى،لباس أو غيـره

 تصح الصالة خلف املذكور إذا كان مـسلما يف أصـح قـويل              :ج
 لكن إذا تيسرت الصالة مجاعة يف املساجد خلف من هو خري منه             ،العلماء

   .فهو أوىل وأحوط
 ما حكم إمامة من يفعل شيئا من املعاصي كشرب الـدخان أو            :س
 )٢(؟حية أو إسبال الثياب أو حنـو ذلكحلق الل
 ،ه صحيحة إذا أداها كما شرع اهللا بإمجـاع أهـل العلـم             صالت :ج

  وهكذا صالة من خلفه؛ إذا كان إماما يف أصح قويل 

                                                
ـ ١٣٨١ / ١٢ / ٢٥وتاريخ  ) ١٤٧٤(ب برقم   .  إجابة على سؤال مقدم من س وع وع        -١ عندما .  ه

  .كان نائبا لرئيس اجلامعة اإلسالمية
  . هـ١٤١٥ / ١ / ١٣، األربعاء )١٠٩٣٥(العدد ) جريدة البالد( نشرت يف -٢
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   .العلماء

أما الكافر فال تصح صالته وال صالة من خلفه لفقد شـرطها وهـو          
 ولكن الواجب على اجلهات املسئولة أن ختتار لإلمامة من هـو            ،اإلسالم

   . واهللا املوفق.حسب اإلمكانمعروف بالعلم والفضل والعدالة 

  الواجب علـى اإلمـام
  )١(عـدم التخلف عـن الصـالة بالجماعة

 ولكن مجاعة املسجد ال يصلون      ، راتباً  عينت إمام مسجد إماماً    :س
 حيث يغادرون إىل مناطقهم بعد صـالة  ،يف هذا املسجد إال يوم اجلمعة    

 وقد قـال    ، ثالثة  ويف هذه احلالة ال يوجد مجاعة يف املسجد إال         ،اجلمعة
 حيث إن مكان سكين يبعـد عـن         ، ال حتضر إال يوم اجلمعة     :املؤذن يل 

 أرجو التكرم باإلجابة عن حاليت هذه وخصوصا        ، كم ٣٠املسجد حنو   
أنين ال أقدر أن أصلي فيه مجيع الفروض؛ ألنين أعمل مدرسا واملـسافة             

مامـا   علما أنه قد طلب مين حضور مجيع الفروض عند تعييين إ           ،بعيدة
   .هلذا املسجد؟ نرجو اإلفادة واهللا يبارك فيكم

                                                
  ).١٤٢٠ (، العدد)جملة الدعوة( نشرت يف -١
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 الواجب عليك أن تصلي م مجيع األوقات كما أمـرك بـذلك             :ج
 إال إذا مسح لك املرجع بأن تستنيب املؤذن أو غريه ممن هو أهل              ،مرجعك

   .لإلمامة يف بعض األوقات فال بأس

  

 )١(ما يفعله اإلمام إذا أخطأ ولم يفتح عليه

أ اإلمام يف الصـالة ما تيسر من القــرآن مث نـسي             إذا قر  :س
 فهـل يكبــر     ، ومل يعـرف أحد أيرد عليه من املصلني       ،تكملة اآلية 

  وينهي الركعة أم يقـرأ سـورة غيـرها ؟ 

 وإن شاء قرأ آية أو آيات من        ، هو خمري إن شاء كرب وأى القراءة       :ج
الة اليت يقـرأ     على حسب ما تقتضيه السنة املطهرة يف الص        ،سورة أخرى 

 أما الفاحتة فال بد من قراءا مجيعهـا؛         .فيها إذا كان ذلك يف غري الفاحتة      
   . واهللا ويل التوفيق،ألن قراءا ركن من أركان الصالة

  

                                                
  . هـ١٤١٣ / ٨ / ٦، بتاريخ )١٣٧٧(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -١
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  )١(إمامة المرأة للنساء

 هل جيوز للنساء أن يتخذن هلن إمامة منـهن تـصلي ـن يف     :س
  رمضان ويف غريه ؟ 

قد روي عن عائشة وأم سلمة وابن عبـاس          و ، نعم ال بأس بذلك    :ج
 وإمامة النساء تقف وسطهن وجتهـر       ،رضي اهللا عنهم ما يدل على ذلك      

   . واهللا ويل التوفيق،بالقراءة يف الصالة اجلهرية

 أين تقف املـرأة    : سـائل من لوس أجنلوس يقـول يف سؤاله       :س
عنـد إمامتها للنساء وهل هناك خـالف بـني املــذاهب يف هـذا           

  )٢(.ـر؟ أفتونا جـزاكم اهللا خيـراًاألم

 تقف املرأة يف وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضـي             :ج
 وال أعلم خالفا بني أهل العلم يف        ،اهللا عنهما ولئال تتشبه بالرجال يف ذلك      

 واهللا  ، ويستحب هلا اجلهر يف اجلهرية كالرجل لعظم الفائدة يف ذلك          ،ذلك
   .ويل التوفيق

  
                                                

  ).١٢٠(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -٢
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  )١(راءة في الصالةجهر المرأة بالق

 ما حكم العدد الالزم جلماعة النسـاء وهـل ترفـع املـرأة          :س
  صوا إذا صلت ن ؟ 

 إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع هلا أن جتهر بالقراءة يف الـصالة             :ج
اجلهرية حىت تسمعهن ويستفدن من كالم اهللا عز وجل وال يشترط لذلك            

رأة واحدة وقفت عن ميينها فـإن        لكن إذا مل يكن معها إال ام       ،عدد معني 
   .كن أكثر وقفن عن ميينها ومشاهلا وكانت اإلمامة يف الوسط

  

  )٢(إمامة المرأة للرجل

   : األخت أم يوسف من مكة املكرمة تقول يف سؤاهلا:س

 .هل جيوز أن تؤم املرأة زوجها يف صالة الليل إذا كانت أقرأ منـه             
وعندما دخل املرتل وجدها     إن زوجها فاتته صالة العصر       :وتقول أيضا 

  تصلي دخل معها مأموما فهل تصح صالما؟ 

                                                
  ).١١(شريط رقم ) نورعلى الدرب( من برنامج -١
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -٢



  

 - ١٣٢ -

 ، ال جيوز أن تؤم املرأة الرجل وال تصح صالته خلفها ألدلة كثرية            :ج
   . وفق اهللا اجلميع.وعلى املذكور أن يعيد صالته

  )١(االستخالف أثناء الصالة

 ذهبت إىل املسجد لصالة العشاء فوجدت اجلماعة قد سبقوين          :س
 وبعد أن كربت للدخول يف الصالة حصل لإلمام عذر جعلـه      ،بركعتني

 فماذا أفعل يف هـذه احلالـة وأنـا          ،يقطع الصالة ويضعين إماما مكانه    
  مسبوق بركعتني؟ 

 وأن جتلس للتـشهد     ، عليك أن تصلي الركعتني اللتني أدركتهما      :ج
ـ  ،األول بالنسبة إليك وهو التشهد األخري بالنسبة للمأمومني        ضل أن   واألف

تصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث تقوم وتشري إليهم بـأن جيلـسوا               
 مث تسلم م مجيعا؛ ألنك معذور يف هـذه         ،حىت تفرغ من قضاء الركعتني    

 هذا هـو الواجـب علـيكم    .احلالة وهم معذورون وعليهم أن ينتظروك     
اهللا  و، ولو أنه استخلف إنسانا مل يفته شيء من الصالة لكـان أوىل       ،مجيعا

   .ويل التوفيق

  

                                                
  ).٦٠(شريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١



  

 - ١٣٣ -

 : يقول ، من أسوان يف مجهورية مصر العربية      - أ   . م . السائل ع  :س
 ،بعد أن صلى اإلمام ركعتني من صالة العشاء تذكر أنه غري متوضـئ            

فقطع صالته والتفت إىل من خلفه من املأمومني ليقدم أحدهم للـصالة            
ان الـذي    وك ، فوجدهم من العامة الذين ال حيسنون القراءة       ،بدال منه 

حيسن القراءة بعيدا عنه بعض الشيء فكيف يتقـدم هـذا الـشخص             
 أم ميـشي  ، هل يقطع صالته مث يكرب ثانية باملـأمومني      ،للصالة بدال منه  

 وماذا لو كان هذا الشخص      ،حىت يصل إىل مكان اإلمام وهو يف صالته       
  )١(.املطلوب منه التقدم يف الصف الثاين؟ أفتونا مأجورين

ستنيب اإلمام من يصلي بقية الصالة إذا عرض له ما           األفضل أن ي   :ج
 وإن  ، فإن مل يتيسر ذلك أمت كل واحد لنفسه        ،يوجب انصرافه من الصالة   

 وقد استناب عمر رضي اهللا عنه       ،انتظروا حىت يرجع ويصلي م فال بأس      
ملا طعن وهو يف الصالة عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه فأمت الـصالة               

 النائب ليس خلف اإلمام وخطى خطوات قليلة إىل حمل           فإذا كان  ،بالناس
اإلمامة فال بأس ألنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل علـى                

  ذلك ملا صلى بالناس على املنرب مث نزل فسجد 

                                                
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١



  

 - ١٣٤ -

 وهكـذا يف صـالة      . وليأمتوا بـه   ،باألرض ليعلمهم الصالة يف مثل هذا     
 وملـا   ، فتقدم الناس معـه    الكسوف ملا عرضت عليه اجلنة تقدم خطوات      

   . واهللا ويل التوفيق.عرضت عليه النار تأخر وتأخروا

  

  حكم صالة من تقدم لإلمامة
  )١(أثناء الصالة بدون استخالف

 إذا صلى اإلمام بعض الصالة مث قطع الصالة وقام حمله آخـر             :س
 وبعد انقضاء الصالة حصل عند املأمومني       ،وأمت الصالة بغري استخالف   

 وبعضهم سأل اإلمام اآلخر هل استخلفك       ، استخلف أم ال   تشويش هل 
 وهل يلزم البحث إذا     ، فهل يلزم املأمومني إعادة الصالة     ، ال :اإلمام قال 

 وهل يف املسألة أقوال؛ ألن بعض طلبة العلم أفىت          ،كانوا مل يعلموا احلال   
  بصحة الصالة وبعضهم ببطالا؟ 

 احتياجه إىل قطع الـصالة       إذا قدم اإلمام رجال من املأمومني عند       :ج
 وقد روي عن عمـر وعلـي رضـي اهللا        ،جاز يف أظهر أقوال أهل العلم     

   وفعله عمر رضي اهللا عنه ملا طعن وهو ،عنهما
                                                

  ).نور على الدرب( من برنامج -١
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 . فإنه قدم عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه ليـتم الـصالة             ،يف الصالة 
 وكذا لو قدم املأمومون أحدهم إذا كانوا قلة         ،والقصة يف صحيح البخاري   

 وكذا لو تقدم أحدهم وأمت الـصالة دون  ،و قدمه بعضهم إذا كانوا كثريا   أ
 قال أبو حممد ابن قدامة رمحه اهللا يف املغين بعد أن اسـتدل     ،أن يقدمه أحد  

 إذا ثبت هـذا فـإن لإلمـام أن          :للرأي الراجح وهو جواز االستخالف    
 وإن مل   ،يستخلف من يتم م الصالة كما فعل عمـر رضـي اهللا عنـه             

 وإن صـلوا وحـدانا   ،لف فقدم املأمومون منهم رجال فأمت م جاز    يستخ
 ينـصرف   : قال الزهري يف إمام ينوبه الدم أو يرعف أو جيد مـذيا            ،جاز

   . انتهى.وليقل أمتوا صالتكم

وال شك أن تقدم أحد املأمومني ليتم م الصالة أوىل مـن إمتـامهم              
أمومني شـرطا يف    الصالة فرادى وليس االستخالف من اإلمام وال من امل        

 فإنه لو تقدم أحد اجلماعة عند إقامة        ،صحة الصالة بعد خروج اإلمام منها     
الصالة وصلى م دون أن يقدمه أحد منهم فإن صالته وصـالم وراءه             

 فكذا لو تقدم يف أثناء الصالة ليتم الصالة بعد خـروج اإلمـام            ،صحيحة
 ومتابعتهم له تتـضمن     ،وإن مل يقدمه أحد؛ ألن تقدمه يتضمن نية اإلمامة        

 وألن الصالة مجاعة مطلوبة شرعا فما كان حمققا هلـا   ،قصدهم االئتمام به  
   . واهللا ويل التوفيق،أوىل من عدمه
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 خرج اإلمام من الصالة ومل يستخلف فهل        : سائل يسأل ويقول   :س
  )١(أتقدم الناس؟ أم أمت الصالة لوحدي؟

 تذكر أنه دخلها علـى   أو،  املشروع لإلمام إذا أحدث يف الصالة     :ج
 كما فعـل    ،غري طهارة أن ينصرف ويستخلف من يكمل الصالة بالناس        

 فإنه استخلف عبد الـرمحن      ، ملا طعن يف صالة الفجر     ،عمر رضي اهللا عنه   
 فإن مل يستخلف شرع ملـن خلفـه أن          .بن عوف وكمل بالناس الصالة    

ة  فإن مل يفعلوا كمل كل واحـد الـصال         ،يتقدم أحدهم ويكمل بالناس   
   . واهللا ويل التوفيق. كما بني ذلك أهل العلم،لنفسه ألنه معذور

  )٢(من صلى إماما ولم يتوضأ ناسياً

 فما حكـم هـذه   ، صلى اإلمام جبماعة على غري وضوء نسيانا :س
   :الصالة يف احلاالت اآلتية

   إذا تذكر أثناء الصالة ؟ -١
   إذا تذكر بعد السالم وقبل تفرق اجلماعة ؟ -٢
  تذكر بعد تفرق اجلماعة ؟  إذا -٣

                                                
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
  . حممد الشايع يف كتاب/ من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ -٢



  

 - ١٣٧ -

إذا مل يذكر إال بعد السالم فصالة اجلماعة صحيحة وليس عليهم           : ج
 أما إن ذكر وهو يف أثناء الـصالة فإنـه           . أما اإلمام فعليه اإلعادة    ،إعادة

يستخلف من يكمل م صالم يف أصح قويل العلماء لقصة عمر رضـي             
بن عوف رضي اهللا عنه فـأمت        فإنه ملا طعن استخلف عبد الرمحن        ،اهللا عنه 

   . وباهللا التوفيق.م الصالة ومل يستأنف

  

 وعند انتـهائهم  ، شخص أم آخرين إحدى الصلوات املفروضة     :س
 فأعاد الصالة بعـد الوضـوء       ،من الصالة وتفرقهم تذكر أنه مل يتوضأ      

 ، فهل الصالة يف هذه احلالة صحيحة أم يلزمه إبالغ املـأمومني           ،وحده
  )١(عرفهم فماذا يفعل؟وإذا مل يكن ي

 صالة املأمومني صحيحة أما اإلمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصالة؛           :ج
 خرجـه   )٢())ال تقبل صالة بغري طهور    (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

   .اإلمام مسلم يف صحيحه

                                                
  ).٩٢(، ص )اجلزء الثاين(، )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
) الطهـارة (والترمذي يف   ) ٢٢٤(باب وجوب الطهارة للصالة برقم      ) كتاب الطهارة ( رواه مسلم يف     -٢

  ).١(برقم 
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  من صلى إماماً

  )١(وانتقض وضوءه أثناء الصالة

 فهل يستخلف من يـتم    ، إذا انتقض وضوء اإلمام أثناء الصالة      :س
 أم تبطل صالة اجلميع ويأمر من يستأنف م الصالة مـن            ،م الصالة 

  أوهلا؟ 

 ، أن املشروع لإلمام أن يستخلف من يكمل م الصالة         : الصواب :ج
كما فعل عمر رضي اهللا عنه ملا طعن وهو يصلي استخلف عبد الرمحن بن              

 يستخلف ـم اإلمـام    فإن مل،عوف رضي اهللا عنه فأمت م صالة الفجر     
 فإن استأنفوا الصالة من أوهلا فـال        ،تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس     

حرج يف ذلك؛ ألن املسألة فيها خالف بني أهل العلم لكن األرجح هـو              
أن اإلمام يستخلف من يكمل م ملا ذكرنا من فعل عمر رضي اهللا عنـه               

   . واهللا ويل التوفيق،فإن استأنفوا فال بأس

  

                                                
  .تابحممد الشايع يف ك/  من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ -١



  

 - ١٣٩ -

 وبعـد أن أمت الـصالة       ،شخص صلى إماما جلماعة من الناس      :س
 ،تذكر أنه مل يكن على طهارة مث ذهب وتطهر وأعاد الصالة هو فقـط             

 الذي يلزمه اآلن إن كان على       فهل ما فعل هذا الشخص صواب ؟ وما       
 )١(؟خطأ

 وهـو الواجـب     ، هذا الذي فعله الشخص املذكور هو الصواب       :ج
 . ألم مل يعلموا حاله حني الـصالة       ،صحيحة أما اجلماعة فصالم     ،عليه

   .واهللا ويل التوفيق

  

  

                                                
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -١
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  من صلى إماما بغير
  )١(وضوء وذكر أثناء الصالة

 م  . ع .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم س            
   .سلمه اهللا

   : وبعد..سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 )٢٩٥٤(لبحوث العلمية برقم    فأشري إىل استفتائك املقيد يف إدارة ا      
 هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد مل يكـن           ١٤٠٦ / ٩ / ١٦يف  

على وضوء عندما صلى ولكنه مل يعلم إال بعد الركعـة الثانيـة مـن               
 ما احلكم   ، فلما انقضت الصالة قام وتوضأ     ، ولكنه أمت الصالة   ،الصالة

 وإن ظهر   ،بالنسبة لصالة املأمومني هل هي صحيحة أم يعيدون صالم        
منه صوت وهو يف الصالة ومسعه بعض املأمومني وبعد اية الصالة قام            

  اإلمام وتوضا ما احلكم يف صالة املأمومني بذلك؟ 

 أفيدك بأنه إذا تذكر اإلمام يف أثناء الصالة أنه على غـري وضـوء     :ج
 وإذا استمر حىت انقضاء الصالة ومل يعلم        ،حرم عليه االستمرار يف الصالة    

  مومون بذلك فإن صالم املأ
                                                

  . هـ١٤٠٧ / ١ / ٢٤ يف ٢ / ٩٨ صدرت من مكتب مساحته برقم -١
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يصلون (( : أما صالته هو فهي باطلة؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم          ،صحيحة
  .))لكم فإن أحسنوا فلكم وهلم وإن أساءوا فلكم وعليهم

 فإن  ، أما إذا علم املأمومون بانتقاض وضوء اإلمام وتابعوه يف الصالة         
ته باطلة وعليهم   صالة من علم منهم انتقاض وضوء اإلمام واستمر يف متابع         

   .إعادا

   .وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية
  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  



  

 - ١٤٢ -

  إذا تقدم اإلمام وصلى بعض الصالة مث ذكر بأنـه مل يتوضـأ             :س
 )١(ون الصالة؟ هل يبين املأمومون على ما مضى أو يستأنف،وانصرف

  الصواب أنه يستخلف من يصلي م كما فعل عمر رضـي اهللا              :ج
 ، وإن مل يستخلف واستخلفوا من أكمل م صحت صالم         ،عنه ملا طعن  

 وإن صلوا فرادى وأمتوا ألنفسهم فـال        ،هذا هو الراجح من أقوال العلماء     
 أما إذا كان قد أكمل م مث تذكر أنه صلى بغري وضـوء صـحت                .بأس
   .الم ويعيد لنفسهص

 وهو يف الصالة تذكر أنه على غـري         ، رجل يصلي مع اجلماعة    :س
 )٢(طهارة هل يكمل الصالة ؟ أم خيرج رغم احلرج عليه؟

 وعليـه أن    ، ال جيوز له أن يكمل الصالة وهو على غري طهـارة           :ج
ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن مل يستطع لكثرة الصفوف جلس حىت تنتهي           

فَاتقُوا اللَّـه مـا     ﴿ : ويتطهر ويصلي لقول اهللا عز وجل       مث خيرج  ،الصالة
متطَعتوقول النيب صلى اهللا )٣(﴾اس   

                                                
  . من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف ندوة يف اجلامع الكبري يف الرياض-١
  ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -٢
  .١٦ سورة التغابن اآلية -٣
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 وفق  . أخرجه مسلم يف صحيحه    ))ال تقبل صالة بغري طهور    (( :عليه وسلم 
   .اهللا اجلميع

  )١(الصالة من غير إذن اإلمام الراتب

ـ       ، هناك مسجد له إمام    :س صلي  وهناك رجل يف بعض األحيـان ي
   فهل صالته صحيحة؟ ،ويؤم الناس بدون إذن اإلمام الراتب

 إذا كان اإلمام تأخر عن املوعد املعتاد وتقدم بعـض املـأمومني             :ج
 وصـالم صـحيحة؛ ألن      ، وصالته صحيحة  ،وصلى بالناس فال حرج   

 ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا تأخر صلى عبد الرمحن بن عوف بالناس            
 بل أقره على ذلك وصلى معهم       ، صلى اهللا عليه وسلم    ومل ينكر عليه النيب   
 فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يف غـزوة             ،ما بقي من الصالة   

 فلما حـضر وقـت الـصالة    ،تبوك يف صالة الفجر ختلف لقضاء حاجته   
وتأخر النيب صلى اهللا عليه وسلم أقيمت الصالة وصلى عبد الرمحن بـن              

 ، بالنـاس - أحد العشرة املبشرين باجلنـة  -عوف الزهري رضي اهللا عنه  
  فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
  ).٥٣(، شريط رقم )نور على الدرب(امج  من برن-١
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 فأراد أن يتأخر فأشار له النيب صلى اهللا عليه          ،وقد صلى عبد الرمحن ركعة    
 وصلى معه النيب صلى اهللا عليه وسلم الركعـة          ،وسلم فاستمر يف الصالة   

 اهللا عليه وسلم     فلما سلم عبد الرمحن ابن عوف قام النيب صلى         ،اليت بقيت 
 فدل ذلك على أن اإلمام إذا تـأخر  ،ومعه املغرية بن شعبة فقضيا ما فاما   

فإن اجلماعة ال يعطلون بل يقدمون من شاءوا من أهل اخلري فيصلي ـم              
 أما كون بعض الناس يتسرع ويقـيم        ،حىت ال يتعطل الناس وهذا هو احلق      

س ألحد أن يتقدم علـى     فهذا غلط ال جيوز ولي     ،قبل أن يأيت وقت الصالة    
   . ا هـ.اإلمام الراتب قبل جميء الوقت املعتاد إال بإذنه

  



  

 - ١٤٥ -

  قراءة القرآن متتابعا
  )١(في صلوات المغرب والعشاء والفجر

 . ح .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم ح             
   . سلمه اهللا.ث

   : وبعد..سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء بـرقم         فأشري إىل   
 أفيدكم أنين أقوم    : هـ الذي نصه   ١٤٠٧ / ٥ / ٣ وتاريخ   )١٦٨٤(

 . وأين واحلمد هللا أحفظ القرآن الكـرمي كـامال         ،بإمامة جامع بالطائف  
وإين أجد رغبة يف قراءة القرآن الكرمي متتابعـا يف صـلوات املغـرب           

 حبيث أختم القرآن الكرمي مرتني من شهر        ،اموالعشاء والفجر خالل الع   
 فهل  ، مث أختمه يف رمضان مرة ثالثة      ،شوال إىل شهر شعبان من كل عام      

 والعشاء صـفحة  ، ولو قرأت يف املغرب صفحة     ،يف ذلك حمذور شرعي   
 فهل يف ذلك إطالة على      ، ويف الفجر ثالث صفحات    ،ونصف الصفحة 

ن باملـصلني يف رمـضان      املصلني؟ وهل جيوز أن أدعو يف ختام القـرآ        
  وغريه؟ كما أن املصلني جيدون إطالة يف فجر اجلمعة 

                                                
  ).٢٢٤٧( صدرت من مكتب مساحته برقم -١
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إذا قرأت السجدة يف الركعة األوىل والدهر يف الثانية فما هو احلـل يف              
هذه احلالة؟ وهل جيوز أن أقرأ السجدة يف مجعة مقسومة على ركعـتني             

عي  أو ال دا   ،والدهر يف مجعة أخرى مقسومة أيضا على ركعتني وهكذا        
لقراءا إذا كان هناك من املصلني من يستثقل الصالة يف هذه احلالـة؟             
آمل من اهللا مث منكم توضيحا حمررا كامال هلاتني القضيتني وجزاكم اهللا            

   .خريا

 أفيدك بالنسبة لسؤالك عن قراءة القرآن متتابعا يف صلوات املغرب           :ج
مل حيفظ عن الـنيب      أن األوىل ترك ذلك؛ ألنه       ،والعشاء والفجر حىت ختتمه   

 وكـل  ، وال عن خلفائه الراشدين رضي اهللا عنـهم  ،صلى اهللا عليه وسلم   
 ،اخلري يف اتباع سريته عليه الصالة والسالم وسرية خلفائه رضي اهللا عنهم           

وإذا تيسر لك أن ختتم القرآن يف التهجد فذلك خري لك يف الدنيا واآلخرة              
 أما الـدعاء    .ة قبل رمضان  ويف إمكانك إن شاء اهللا أن ختتمه مرات كثري        

عند ختم القرآن فال بأس به يف الصالة وخارجها وهو من هدي الـسلف              
جـالء  ( : كما ذكر ذلك العالمة ابن القيم رمحـه اهللا يف كتابـه          ،الصاحل

 أما قراءة سـورة الـسجدة       ).األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام      
 ستمرار يف ذلـك تأسـياً     وسورة الدهر يف فجر يوم اجلمعة فننصحك باال       

  بالنيب صلى اهللا 
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   .عليه وسلم وأتباعه بإحسان ولو ثقل ذلك على بعض الناس

نسأل اهللا للجميع التوفيق ملا فيه رضاه والثبات على احلـق واإلعانـة            
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.على كل خري إنه مسيع جميب

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية

  فتاء والدعوة واإلرشادواإل

  



  

 - ١٤٨ -

  )١(إمامة المسبوق

 ولكنه وجـد    ، دخل رجل املسجد بعد تسليم اإلمام واملصلني       :س
 فوقف جبانبه ليجعل املسبوق إماما له لينال ثـواب          ،مسبوقا يتم صالته  

 وهل الـصالة    ، أم ال يكون املسبوق إماما     ، فهل جيور له ذلك    ،اجلماعة
  ؟ صحيحةداها هذا الرجل مع املسبوق اليت أ

 ، إذا دخل املسبوق املسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقا يصلي          :ج
شرع له أن يصلي معه ويكون عن ميني املسبوق حرصـا علـى فـضل               

 ، وينوي املسبوق اإلمامة وال حرج يف ذلك يف أصح قويل العلماء           ،اجلماعة
وهكذا لو وجد إنسانا يصلي وحده بعد ما سلم اإلمام شرع له أن يصلي              

 وإذا سلم املسبوق أو الذي      ،يكون عن ميينه حتصيال لفضل اجلماعة      و ،معه
يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه لعموم األدلة الدالة على فضل             

 وملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه ملـا رأى رجـال دخـل                ،اجلماعة
أال رجل يتصدق على هـذا فيـصلي        (( :املسجد بعد انتهاء الصالة قال    

  .)٢())معه

                                                
  ).١١٧(اجلزء الثاين ص ) كتاب الدعوة( نشرت يف -١
  ).٤٨٧(برقم ) الصالة(وأبو داود يف ) ١١٣٨٠(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف -٢



  

 - ١٤٩ -

 فدخل رجل آخر قـد      ، رجل فاتته بعض الركعات مع اإلمام      :س 
  )١(فاتته الصالة وجعل من هذا الذي يقضي إماما له فهل هذا جائز؟

   . حرصا على حتصيل اجلماعة، الصواب أنه ال حرج يف ذلك:ج

  

  )٢(النية شرط في اإلمامة

 هل يشترط يف اإلمامة نية اإلمامة وإذا دخل رجل فوجد آخر            :س
   وهل يشرع االئتمام باملسبوق؟ ،ي فهل يأمت بهيصل

إمنـا  (( : لقوله صلى اهللا عليـه وسـلم       ، تشترط النية يف اإلمامة    :ج
 وإذا دخل رجل املـسجد      )٣())األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى      

وقد فاتته اجلماعة فوجد من يصلي وحده فال بأس أن يصلي معه مأمومـا             
  بل ذلك هو األفضل؛ 

                                                
  ).لعربيةالة ا(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
  .حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ -٢
  ).٣٥٣٠(برقم ) اإلمارة(واللفظ له، ورواه مسلم يف ) ١(برقم ) بدء الوحي( رواه البخاري يف -٣
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لنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى رجال قد دخل املسجد بعـد مـا       لقول ا 
 وبذلك حيـصل    ))أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه      (( :صلى الناس 

 وقد كان   . وهي نافلة بالنسبة ملن قد صلى      ،فضل صالة اجلماعة هلما مجيعا    
معاذ رضي اهللا عنه يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم صـالة العـشاء               

 فهي له نافلـة وهلـم       ،رجع إىل قومه فيصلي م تلك الصالة       مث ي  ،فرضه
 أما املـسبوق فـال   . وقد أقره النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك         ،فرض

 ، رجاء حصول فضل اجلماعة    ،حرج أن يصلي معه من فاتته صالة اجلماعة       
 ،وإذا أكمل املسبوق صالته قام من مل يكمل صالته فأمتها لعموم األدلـة            

عام جلميع الصلوات اخلمس؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          وهذا احلكم   
أليب ذر رضي اهللا عنه ملا ذكر له من يأيت من األمـراء الـذين يـؤخرون       

صل الصالة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل معهـم         (( :الصالة عن وقتها  
   . واهللا ويل التوفيق)١())فإا لك نافلة وال تقل صليت فال أصلي

  

                                                
  ).٦٤٨(برقم ) فضل صالة اجلماعة(باب ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف كتاب -١



  

 - ١٥١ -

املسجد عدة أشخاص ووجدوا شخصا يصلي منفردا        إذا دخل    :س
وقد مضى بعض صالته هل يقتدون إماما هلم أو يتقدم ـم واحـد              

  )١(.منهم؟ أفيدونا
 بـل هـذا هـو       ، إن املشروع هلؤالء أن يصلوا مجاعة      ، احلمد هللا  :ج

الواجب عليهم فإن رأوا أن من سبقهم أهال لإلمامة وصلوا خلفه فال بأس             
   . ما فام بعد سالمهوعليهم أن يقضوا

  

 وأقمـت  ، إذا دخلت املسجد بعد انتهاء اجلماعة من الـصالة      :س
الصالة وكربت تكبرية اإلحرام وجاء من بعدي رجل ودخل معـي يف            

  )٢( هل تصح صالته أم ال ؟،صاليت وأنا مل أنو بذلك
 الصواب أن املشروع لك أن تنوي اإلمامة حني دخول واحـد أو       :ج

 وقد ذهب   ،ة؛ ألن اجلماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم      أكثر معك يف الصال   
 والصواب أنه يـصح يف      ،بعض أهل العلم إىل أن ذلك إمنا يصح يف النافلة         

 ،الفرض والنفل؛ ألن األصل أما سواء يف األحكام إال ما خصه الـدليل            
  وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصلي يف الليل وحده يف بيت 

                                                
  . هـ١٤١٨ شعبان ١٨وتاريخ ) ١٦٢٢(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف -١
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -٢
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 فقـام ابـن عبـاس       ، رضي اهللا عنهم مجيعا    - ابن عباس     خالة -ميمونة  
 وصف عن يسار النيب صلى اهللا عليه وسلم فأداره النيب صـلى اهللا              ،فتوضأ

 وروى مسلم يف صحيحه عن      . متفق عليه  ،عليه وسلم عن ميينه وصلى به     
 فجاء جابر وجبار فصفا     ،النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصلي وحده        

 وهذان احلديثان يدالن علـى      ،جعلهما خلفه وصلى ما   عن ميينه ومشاله ف   
 واالثـنني   ، كما يدالن على أن الواحد يكون عن ميني اإلمـام          ،ما ذكرنا 

   .فأكثر يكونان خلفه

 لقد حضرت لصالة العصر ودخلت يف الركعة الثالثـة وبعـد      :س
تسليم اإلمام قمت لتكملة ما فاتين من الصالة وأثناء ذلك حضر مسلم            

 فهل حيق يل أن أكون إماما لـه وهـل           ،ي وجعلين إماما له   وصلى خلف 
 )١(.حتسب له صالة اجلماعة ؟ أفيدونا أفادكم اهللا

 ال حرج يف ذلك إن شاء اهللا على الصحيح يكون مأموما وأنـت              :ج
 وإن صلى وحده وكملـت      ، ويرجى أن حيصل لكما فضل اجلماعة      ،إمام

ميينك ال خلفـك   ولكنه إذا صلى معك يكون عن  ،أنت وحدك فال حرج   
 ،إذا كان واحدا كما صحت بذلك السنة عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم             

   .واهللا ويل التوفيق

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج -١
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 شخص دخل املسجد بعد صالة العصر وانتهاء اجلماعة وقام          : س
  )١(؟الصالة دخل شخص آخر فهل يصلي معهيصلي منفردا وأثناء 

ه عن ميينه    األفضل إذا قام املسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف مع          :ج
 وقد  ، فإن كانا اثنني صفا خلفه حىت حيصل هلم فضل اجلماعة          ،ويصلي معه 

ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى رجال دخل وقد فاتتـه               
 ))من يتصدق على هذا فيصلي معه     (( :الصالة فقال عليه الصالة والسالم    

له اجلماعة  فالسنة أن يقوم بعض احلاضرين فيصلي مع الداخل حىت حتصل           
   . ويف هذا فضل عظيم،هذا هو املشروع

  

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج -١
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  حكم التبليغ خلف

  )١(اإلمام بالتكبير في الصالة

 ما حكم التبليغ خلف اإلمام بالتكبري يف الصالة بصوت عـال            :س
  مع العلم أن اجلميع يسمعون صوت اإلمام تكبريه وحتميده ؟ 

هم فـال   وال خيفى علـي    ، إذا كان اجلماعة يسمعون صوت اإلمام      :ج
 أما إذا كان قد خيفى على بعضهم كالصفوف املـؤخرة           ،حاجة إىل التبليغ  

 وقد صلى النيب صلى اهللا عليه وسـلم ذات يـوم يف       .فإنه يستحب التبليغ  
مرضه وكان صوته ضعيفا فكان الصديق رضي اهللا عنه يبلغ عنـه عليـه              

ملـسجد   فإذا احتيج إىل التبليغ لـسعة ا       . فهذا ال بأس به    ،الصالة والسالم 
وكثرة اجلماعة أو لضعف صوت اإلمام ملرض أو غريه فإنه يقـوم بعـض         

 أما إذا كان الصوت واضحا للجميع وال خيفى على أحد           ،اجلماعة بالتبليغ 
 بل علم أن اجلميع يسمعه فليس هناك حاجـة للتبليـغ وال             ،يف األطراف 

   .يشرع

  

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج -١
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  حكم جمع السجناء على إمام واحد
  )١( وهم داخل العنابرفي صالة الجمعة والجماعة

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل فضيلة األخ املكرم مـدير إدارة               
   . وفقه اهللا..الشئون الدينية باألمن العام

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هــ   ١٤٠٥ / ٥ / ١د وتـاريخ     / ٢٧٥فأشري إىل كتابكم رقم     
الة السجناء مجعة ومجاعـة     ومشفوعه الذي تستفسرون فيه عن حكم ص      

  خلف إمام واحد يتقدمهم وهم يف عنابرهم بواسطة مكرب الصوت؟ 

ونظرا إىل أن املسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على جملس هيئة كبار            
العلماء وقد اطلع عليها الس يف دورته السادسة والعشرين املنعقـدة يف            

ـ ١٤٠٥ / ١١ / ٧ هـ إىل    ١٤٠٥ / ١٠ / ٢٥الطائف يف     وبعـد   ، ه
دراسة املسألة واطالعه على أقوال أهل العلم يف املوضـوع أفـىت بعـدم              
املوافقة على مجع السجناء على إمام واحد يف صالة اجلمعة واجلماعة وهم            

  داخل 

                                                
 / ١١ / ٢٤ يف  ١ / ٢٥٢٦الشئون الدينية باألمن العام بـرقم        خطاب جوايب من مساحته ملدير إدارة        -١

  . هـ١٤٠٥
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عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكرب الصوت لعدم وجوب صالة اجلمعة           
ى مساحة الشيخ حممد     واتفاقا مع فتو   ،عليهم حيث ال ميكنهم السعي إليها     

 هـ بعـدم    ١٣٨٨ / ١٠ / ١١ وتاريخ   ٧٦٢بن إبراهيم رمحه اهللا رقم      
   . وألسباب أخرى،وجوب إقامتها يف السجن

ومن أمكنه احلضور ألداء صالة اجلمعة يف مسجد السجن إذا كان فيه            
 وإال فإا تسقط عنـه      ،مسجد تقام فيه صالة اجلمعة صالها مع اجلماعة       

كل جمموعة تصلي الصلوات اخلمـس مجاعـة داخـل           و ،ويصليها ظهرا 
   .عنربهم إذا مل ميكن مجعهم يف مسجد أو مكان واحد

فآمل االطالع واإلحاطة وإليكم برفقه كتابكم املـشار إليـه آنفـا            
   . وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا فيه رضاه،ومرفقاته

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام
  بحوث العلميةإلدارات ال

  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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 )١(الجماعة ال تدرك إال بإدراك ركعة
  

 هل اجلماعة تدرك بإدراك السالم مع اإلمـام أم ال تـدرك إال      :س
 وإذا دخل مجاعة واإلمام يف التشهد األخري هل األفـضل      ،بإدراك ركعة 

  هلم الدخول مع اإلمام أم ينتظرون سالمه ويصلون مجاعة؟ 

 تدرك اجلماعة إال بإدراك ركعة؛ لقول النيب صـلى اهللا عليـه              ال :ج
 فقد أدرك الصالة خرجه مسلم      )٢())من أدرك ركعة من الصالة    (( :وسلم

 لكن من كان له عذر شرعي حيصل له فضل اجلماعة وإن مل             ،يف صحيحه 
إذا مرض العبد أو    (( :يدركها مع اإلمام؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

   رواه البخاري )٣())اهللا له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاسافر كتب 

                                                
  . هـ١٤١٤ / ١٠ / ١٥، بتاريخ )جريدة البالد( نشرت يف -١
بـرقم  ) املساجد ومواضـع الـصالة    (، ومسلم يف    )٥٤٦(برقم  ) مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     -٢
  .واللفظ متفق عليه) ٩٥٤(
بـرقم  ) اجلهـاد والـسري   (، والبخـاري يف     )١٨٨٤٨(برقم  ) لكوفينيمسند ا ( رواه اإلمام أمحد يف      -٣
  ).٢٦٨٧(برقم ) اجلنائز(واللفظ له، ورواه أبو داود يف ) ٢٧٧٤(
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إن يف املدينـة    (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك        ،يف الصحيح 
 )١())أقواما ما سرمت مسريا وال قطعتم واديا إال وهم معكم حبسهم العـذر  

   . متفق عليه)٢())إال شركوكم يف األجر(( :ويف رواية

 ،اإلمام يف التشهد األخري فدخوهلم معـه أفـضل        ومىت أدرك مجاعة    
إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تـسعون    (( :لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم     

 )٣())وأتوها متشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فـأمتوا          
   . ولو صلوا مجاعة وحدهم فال حرج إن شاء اهللا،متفق عليه

  

                                                
  ).٣٥٣٤(برقم ) اإلمارة(، ومسلم يف )٤٠٧١(برقم ) املغازي( رواه البخاري يف -١
  ).٣٥٣٤(برقم ) اإلمارة(، ومسلم يف )١٢٤٠٩(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف -٢
، )٩٠٨(بـرقم  ) اجلمعـة (، والبخاري يف  )٧٢٠٩(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٣

  ).٦٠٢(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(ومسلم يف 
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 . س . أ . بن باز إىل حضرة األخ املكـرم م        من عبد العزيز بن عبد اهللا     
   . آمني،وفقين اهللا وإياه للفقه يف السنة والقرآن

 كتابكم املكرم وصل ومـا      : وبعده ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
  : )١( وهذا نص السؤال واجلواب،تضمنه من املسائل علم

 ، ما قولكم فيمن أدرك اإلمام راكعا ودخل معه يف الركوع          :األول
  هـل يعتـد بتلك الركعـةأم ال ؟ 

   : قد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف هذه املسألة على قولني:ج

 ، ألن قراءة الفاحتة فرض ومل يأت بـه        ، ال يعتد ذه الركعة    :أحدمها
جـزء  ( ورجحه البخـاري يف كتابـه        ،وروي هذا القول عن أيب هريرة     

 كـذا  ،على املأموم وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاحتة       )القراءة
 ومجاعـة مـن     ، وقد حكي هذا القول عن ابن خزمية       ،)عون املعبود (يف  

   . وبسط أدلته)النيل( ورجحه الشوكاين يف ،الشافعية

                                                
ـ ١٣٦٥ / ٦ / ١٠أجاب عليها مساحته برسالة يف      . س. أ.  إجابة على أسئلة مقدمة من م      -١ عندما .  ه

  .- الدمل – يف اخلرج كان قاضيا
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 حكاه احلافظ ابن عبد الرب عن علـي وابـن           ، يعتد ا  :والقول الثاين 
 وحكـاه أيـضا عـن    ،مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر رضي اهللا عنهم   

 ، وإسحاق ، والثوري ، واألوزاعي ، منهم األئمة األربعة   ، العلم مجاهري أهل 
عـون  ( ورجحه الشوكاين يف رسالة مستقلة نقلها عنه صاحب          ،وأبو ثور 
   ).املعبود

وهذا القول أرجح عندي؛ حلديث أيب بكرة الذي يف البخاري فـإن            
 ولو كان ذلك واجبـا      ،النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمره بقضاء الركعة        

 وقولـه يف    ، ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة غري جـائز         ، ألمره به  عليه
 يعين ال تعد إىل الركـوع دون        )١())زادك اهللا حرصا وال تعد    (( :احلديث

الصف؛ ألن املسلم مأمور بالدخول مع اإلمام يف الصالة على أي حـال             
   .جيده عليها

 ،ميـة  وابـن خز ،ومن أدلة اجلمهور أيضا على ذلك ما رواه أبو داود     
إذا جئتم إىل الصالة وحنن     (( : والبيهقي عن أيب هريرة مرفوعا     ،والدارقطين

سجود فاسجدوا وال تعدوها شـيئا ومـن أدرك الركعـة فقـد أدرك              
   ، ويف لفظ البن خزمية)٢())الصالة

                                                
بـاب إذا  ) كتاب األذان(، والبخاري يف   )١٩٩٢٢(برقم  ) أول مسند البصريني  ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

  ).٧٨٣(ركع دون الصف برقم 
  ).٨٩٣(باب يف الرجل يدرك اإلمام ساجدا كيف يصنع برقم ) الصالة( رواه أبو داود يف -٢
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ومن أدرك ركعة يف الصالة فقد أدركها قبل أن         (( : والبيهقي ،والدارقطين
ث نص واضح الداللة لقول اجلمهور مـن         فهذا احلدي  ))يقيم اإلمام صلبه  

   :وجوه
 ))وال تعدوها شيئا  (( : قوله صلى اهللا عليه وسلم يف السجود       :أحدها

   .فإنه يفهم منه أن من أدرك الركوع يعتد به
 أن لفظ الركعة إذا ذكر مع السجود يراد به الركوع كما جاء             :الثاين

 حممد صـلى اهللا  رمقت الصالة مع( : منها حديث الرباء  ،ذلك يف أحاديث  
 ١ )عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعـد ركوعـه فـسجدته           

صلى النيب صلى   ( : ومنها أحاديث الكسوف وقول الصحابة فيها      ،احلديث
   . يعنون أربع ركوعات)اهللا عليه وسلم أربع ركعات يف أربع سجدات

قبـل  (( والبيهقي ، والدارقطين، قوله يف رواية ابن خزمية :الوجه الثالث 
 وحـديث أيب  . نص واضح يف أنه أراد بالركعة الركـوع       ))أن يقيم صلبه  

 وتقـوم مبثلـهما     ،هريرة املذكور قد جاء من طريقني يشد أحدمها اآلخر        
 ويعتضد بعمل مـن ذكـر       ،احلجة على ما قد تقرر يف مصطلح احلديث       

 وقال النووي رمحه اهللا يف شرح املهذب        .الصالة من الصحابة مبا دل عليه     
   بعد )٤جلد ( )٢١٥(حة صف

                                                
باب اعتـدال أركـان     ) الصالة(، ومسلم يف    )١٨١٢٤( برقم   )مسند الكوفيني ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

  ).٤٧١(الصالة وختفيفها يف متام، برقم 
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 من أدراك الركعـة بـإدراك       -وهذا الذي ذكرناه    ( :كالم سبق ما نصه   
 ، هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقاله مجاهري األصحاب         -الركوع  

 وفيه وجـه    ، وأطبق عليه الناس   ، وتظاهرت به األحاديث   ،ومجاهري العلماء 
ن إمام األئمـة    ضعيف مزيف أنه ال يدرك الركعة حكاه صاحب التتمة ع         

 وحكـاه   ،حممد بن إسحاق بن خزمية من أكرب أصحابنا الفقهاء احملـدثني          
 : وقال صاحب التتمـة    ، وعن أيب بكر الصبغي من أصحابنا      ،الرافعي عنه 

 فخالف من   ،هذا ليس بصحيح؛ ألن أهل األمصار اتفقوا على اإلدراك به         
   . انتهى كالمه)بعدهم ال يعتد به

 عن ابن خزمية مـا يـدل   )التلخيص( يف وقد حكى احلافظ ابن حجر  
   . واهللا أعلم.على موافقته للجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع
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ـ   ، إذا حلق املصلي صالة اجلماعة يف التشهد األخري        :س سب  هل حي
  )١(؟له أجـر صـالة اجلماعة أم ال

 : اجلماعة ال تدرك إال بركعة؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        :ج
 ولكن من تأخر لعـذر      ))ن أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة       م((

إذا (( :فله أجر اجلماعة كاملرض وحنوه لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم            
 )٢())مرض العبد أو سافر كتب اهللا له مثل ما كان يعمل مقيما صـحيحا             

   .رواه البخاري يف الصحيح

  

األخـري   شخص دخل يف الصالة والناس جلوس يف التـشهد           :س
 هل حيصل لـه أجـر       ، وبعد سالم اإلمام أكمل الصالة     ،وجلس معهم 

 )٣(اجلماعة؟

إذا أقيمت الصالة فال تأتوهـا      (( : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      :ج
  تسعون وأتوها متشون وعليكم السكينة فما 

                                                
  ).٥٥(، اجلزء األول صِ )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
بـرقم  ) اجلنـائز (واللفظ له، ورواه أبـو داود يف        ) ٢٧٧٤(برقم  ) اجلهاد والسري ( رواه البخاري يف     -٢
  ).١٨٨٤٨( برقم )مسند الكوفيني(وأمحد يف ) ٢٦٨٧(
  ).نور على الدرب( من برنامج -٣
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  .)١())أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

د األخري أن يدخل     فاملشروع للمسبوق إذا جاء والناس جلوس للتشه      
 مث جيلس ويقـرأ التحيـات       ، يكرب أوال وهو واقف تكبرية اإلحرام      ،معهم
 أمـا أجـر   . فإذا سلم اإلمام التسليمتني قام وقضى صالته وكملها     ،معهم

 فإن كان معذورا بعذر شرعي كقضاء احلاجة الـيت          ،اجلماعة ففيه تفصيل  
 أجـر اجلماعـة؛   نزلت به أو ذهب يتوضأ أو شغله شاغل ال حيلة فيه فله  

ألن املعذور بعذر شرعي حكمه حكم من حضر؛ لقوله صلى اهللا عليـه              
إذا مرض العبد أو سافر كتب اهللا له مثل ما كان يعمل مقيمـا              (( :وسلم

 ولقوله صلى اهللا عليـه وسـلم يف         ، رواه البخاري يف الصحيح    ))صحيحا
واديا إال وهم   إن يف املدينة أقواما ما سرمت مسريا وال قطعتم          (( :غزوة تبوك 

 يا رسـول اهللا     : قالوا ))إال شركوكم يف األجر   (( : ويف لفظ آخر   ))معكم
 : ويف لفـظ ))وهم يف املدينـة حبـسهم العـذر   (( :وهم يف املدينة؟ قال 

  .))حبسهم املرض((

                                                
، )٩٠٨(بـرقم  ) اجلمعـة (، والبخاري يف  )٧٢٠٩(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

  ).٦٠٢(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(ومسلم يف 
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 فدل ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر من عمـل              
   .العمل على وجه شرعي

 وقد قال   ،إنه ال حيصل له فضل اجلماعة     أما إن كان تأخر عن تساهل ف      
 ))من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الـصالة        (( :عليه الصالة والسالم  

أي أدرك فضل اجلماعة وإن مل يدرك الركعة فليس له فضل اجلماعـة إال              
   .من عذر شرعي كما تقدم

  

  الجماعة الثانية مشروعة
  )١(لمن فاتته الجماعة األولى

 وهل إذا   ،اعة ثانية مشروعة وما الدليل عليها      هل الصالة يف مج    :س
أتى أحد واإلمام يف التشهد األخري جيلس مع اإلمام أم األفضل انتظـار             

 وهل حيسب له إذا جلس أجـر اجلماعـة إذا أدرك            ،اجلماعة األخرى 
  اإلمام يف التشهد األخري؟ 

  وقد جتب لعموم األدلة إذا فاتته اجلماعة       ، اجلماعة الثانية مشروعة   :ج
   فإذا جاء اإلنسان إىل املسجد وقد ،األوىل

                                                
  ).نور على الدرب( من برنامج -١
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صلى الناس وتيسر له مجاعة فإنه مشروع له أن يصلي مجاعة وال يـصلي              
 ومن الدليل على هذا أن رجال       ، وقد يقال بالوجوب لعموم األدلة     ،وحده

 فقال الرسول صـلى     ،جاء والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد سلم من صالته         
  .))ق على هذا فيصلي معهمن يتصد(( :اهللا عليه وسلم

ولعموم األدلة الدالة على أن صالة اجلماعة أفضل من صـالة الفـرد           
 ، ومن قال إا ختتص باألوىل فعليه الدليل املخصص        ،بسبع وعشرين درجة  

   .وجمرد الرأي ليس حجة

صالة الرجـل يف    (( :ويدل على ذلك أيضا قوله صلى اهللا عليه وسلم        
 )١())ه ويف بيته خبمس وعشرين ضـعفا      مجاعة تفضل على صالته يف سوق     

 ،فإذا فاتته األوىل ويسر اهللا مجاعة يف مسجد آخر أو يف نفـس املـسجد              
 وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كـان          ،فمشروع له أن يصلي مجاعة    

   .يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه ال حيكم به على الشريعة

ه جـاء ذات يـوم   أن(وثبت عن أنس رضي اهللا عنه كما يف البخاري  
 وأنس من الـصحابة     ،)والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى م مجاعة       

   فاملقصود ،ومن األخيار ومن املقتدى م

                                                
  ).١٠٣٤(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(يف ، ومسلم )٦١١(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -١
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   .أن األصل شرعية اجلماعة هذا هو األصل وال خيرج عنه إال بدليل

 ،مث من عمل السلف الصاحل أم صلوا مجاعة ملا فاتتهم اجلماعة األوىل           
اهللا عليه وسلم شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي           ونفس النيب صلى    

 من يتصدق على هذا فيصلي معـه واملقـصود          : حيث قال  ،فاتته الصالة 
 وهذا احلديث حجـة واضـحة يف هـذه          ،بذلك حصول فضيلة اجلماعة   

   .املسألة

وإذا جاء واإلمام يف التشهد األخري فاألفضل أن يصلي مـع اإلمـام؛             
إذا أتيتم الصالة فأتوها وأنتم متـشون       (( : وسلم لعموم قوله صلى اهللا عليه    

 فقولـه   )١())وال تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا         
 يعم الركعة األخرية ويعـم      ))فما أدركتم فصلوا  (( :صلى اهللا عليه وسلم   

 ، فيصلي معه ما أدرك مث يكمل صالته       ،التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك      
اجلماعة فإنه ال حيصل إال بإدراك ركعة؛ لقوله صـلى اهللا           أما إدراك فضل    

 رواه مسلم   ))من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة       (( :عليه وسلم 
   .يف صحيحه

  لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه ال يفوته فضل 

                                                
  ).٩٤٤(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(، ومسلم يف )٨٥٧(برقم ) اجلمعة( رواه البخاري يف -١
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 كالذي خرج مثال يريد اجلماعـة مث        ، حىت لو فاتته الصالة كلها     ،اجلماعة
 أو صده صـاد    ، فهو معذور  ،ب يقضي حاجته ويتوضأ   نزل به حدث فذه   

 وفضل صالة اجلماعة حاصل لـه وإن  ،يف الطريق بغري اختياره فإنه معذور   
 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الـصحيح ،فاتته بسبب العذر 

إذا سافر العبد أو مرض كتب اهللا له مثل ما كـان يعمـل صـحيحا                ((
إن يف املدينـة    (( : عليه وسلم يف غزوة تبـوك       ولقوله صلى اهللا   )١())مقيما

 )٢())أقواما ما سرمت سريا وال قطعتم واديا إال وهم معكم حبسهم العـذر            
 يا رسول اهللا وهم يف      : قالوا )٣())إال شركوكم يف األجر   (( :ويف لفظ آخر  

 فدل ذلك على أن املعذور      ))وهم يف املدينة حبسهم املرض    (( :املدينة؟ قال 
 وحكمه حكم الفاعل؛ وهذا من فضل اهللا وإحسانه         ،اضرحكمه حكم احل  

   .إىل عباده

  

                                                
) ٢٧٧٤(بـرقم  ) اجلهاد والسري(، والبخاري يف )١٨٨٤٨( رواه اإلمام أمحد يف مسند الكوفيني برقم     -١

  ).٢٦٨٧(برقم ) اجلنائز(واللفظ له، وأبو داود يف 
  ).٣٥٣٤(برقم ) اإلمارة(، ومسلم يف )٤٠٧١(برقم ) املغازي( رواه البخاري يف -٢
  ).٣٥٣٤(برقم ) اإلمارة(، ومسلم يف )١٢٤٠٩(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف -٣
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 هل ينعقـد    ، عندما يدخل مجاعة متخلفون عن اجلماعة األوىل       :س 
 )١(هلم مجاعة أم ال؟

 ينعقد هلم مجاعة والواجب عليهم أن يصلوا مجاعة إذا فاتتهم           ، نعم :ج
 ،ة يف اجلماعـة   اجلماعة األوىل؛ لعموم اآليات واألحاديث يف األمر بالصال       

 وقد ثبـت أن رجـال دخـل    ،ولكن فضلها ليس كفضل اجلماعة األوىل   
من يتصدق  (( :املسجد بعدما صلى الناس فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم         

صـالة  (( : وقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   )٢())على هذا فيصلي معه   
 الرجل مع الرجل أزكي من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكي مـن   

 خرجه أبـو داود     )٣())صالته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا         
   .وغريه بإسناد حسن

  

  

                                                
  .دينةع أجاب عليها مساحته عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية بامل.  من ضمن أسئلة مقدمة من س-١
باب اجلمـع يف    ) الصالة(، وأبو داود يف     )١٠٦٣٦(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

  ).٥٧٤(املسجد مرتني برقم 
باب يف  ) الصالة(، وأبو داود يف     )٨٤٣(باب اجلماعة إذا كانوا اثنني برقم       ) اإلمامة( رواه النسائي يف     -٣

  ).٥٥٤(فضل صالة اجلماعة برقم 
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  حكم إقامة جماعة أخرى
  )١(في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين

 إنه ال جيوز إقامة مجاعة أخرى يف املـسجد بعـد            : قال البعض  :س
  ؟ هلـذا أصـل ؟ وما هـو الصـوابانتهاء مجاعة املصلني فهل

 هذا القول ليس بصحيح وال أصل له يف الشرع املطهر فيما أعلم             :ج
 : وهي قوله صلى اهللا عليـه وسـلم    ،بل السنة الصحيحة تدل على خالفه     

 وقولـه   )٢())صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة        ((
صالة الرجل مع الرجـل أزكـي مـن صـالته     (( :صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى رجال دخل املسجد بعد ما            وقوله   )٣())وحده
  .))من يتصدق على هذا فيصلي معه(( :صلى الناس

 ولكن ال جيوز للمسلم أن يتأخر عن صالة اجلماعة بل جيب عليه أن             
   . واهللا ويل التوفيق،يبادر حني يسمع النداء

  

                                                
  .حممد الشايع يف كتاب/ ن ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، طبعها األخ  م-١
  ).١٩٩(برقم ) الصالة( رواه الترمذي يف -٢
  ).٤٦٧(برقم ) الصالة(، وأبو داود يف )٨٣٤(برقم ) اإلمامة( رواه النسائي يف -٣
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 دخل مجاعة املسجد    : ع من الرياض يسـأل ويقـول     . األخ أ  :س
  )١(دوا اإلمام قد سلم فهل هلم أن يصلوا كجماعة أخرى؟فوج

 فإذا وجدوا اإلمام قد صلى فـإم يقيمـون          ، ال حرج يف ذلك    :ج
 كما أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مجاعة أخـرى   ،ويصلون مجاعة أخرى  

من (( :يف قصة الرجل الذي دخل وقد فاتته الصالة فقال لبعض احلاضرين          
 ألن صالة الرجل مع أخيه أزكـي مـن          ))عهيتصدق على هذا فيصلي م    

 وقـد   ، فإذا فاتته اجلماعة ووجد آخرين صلى معهم مجاعة        ،صالته وحده 
   .فعله أنس وغريه من الصحابة

 بل يرجعـون    ،وأما قول من قال من أهل العلم إم ال يصلون مجاعة          
إىل بيوم ويصلون أفرادا فهو قول مرجوح وضـعيف وخـالف الـسنة     

   . واهللا ويل التوفيق،لشريعةوخالف قواعد ا

 ما حكم أداء اجلماعة ثانية لفرض من الفروض ملسجد له إمام            :س
  )٢(راتب ومؤذن راتب؟

 إذا جاء اإلنسان وقد صلى الناس ووجد مجاعـة يف املـسجد مل              :ج
  يصلوا فعليه أن يصلي معهم مجاعة وال يصلي 

                                                
  .  هـ١٤١٢، يف ذي القعدة )جملة الدعوة( نشرت يف -١
  . هـ١٤١٧ رجب ٣وتاريخ ) ١٥٦٧(العدد ) جملة الدعوة ( نشرت يف-٢
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عليه وسلم من   منفردا؛ ألن اجلماعة مطلوبة حث عليها الرسول صلى اهللا          
 فعمم الرسول وأطلق صلى اهللا عليـه وسـلم          ،غري تقييد باجلماعة األوىل   

 )١())صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجـة         (( :فقال
 وروى أيب بن كعب رضـي اهللا        )٢())خبمس وعشرين ضعفا  (( :ويف رواية 

لرجـل  صالة الرجل مـع ا    (( :عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
أزكي من صالته وحده وصالته مع االثنني أزكي من صالته مع الرجـل             

 وثبت عنه صلى اهللا عليـه       )٣())وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا عز وجل        
وسلم أنه رأى رجال دخل املسجد والناس قـد صـلوا؛ فقـال لـبعض              

 .)٤())من يتصدق على هذا فيصلي معه(( :احلاضرين

                                                
باب فضل  ) األذان(، والبخاري يف    )٥٣١٠(برقم  ) مسند املكثرين من الصحابة   ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

باب فضل صـالة اجلماعـة وبيـان    ) املساجد ومواضع الصالة (، ومسلم يف    )٦٤٥(صالة اجلماعة برقم    
  ).٦٥٠(التشديد يف التخلف عنها برقم 

املـساجد ومواضـع    (، ومسلم يف    )٦٤٧(باب فضل صالة اجلماعة برقم      ) األذان( رواه البخاري يف     -٢
  ).٦٤٩(باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها برقم ) الصالة

 يف  باب) الصالة(، وأبو داود يف     )٨٤٣(باب اجلماعة إذا كانوا اثنني برقم       ) اإلمامة( رواه النسائي يف     -٣
  ).٥٥٤( فضل صالة اجلماعة برقم 

باب يف اجلمـع    ) الصالة(، وأبو داود يف     )١٠٦٣٦(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٤
  ).٥٧٤( يف املسجد مرتني برقم 
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 وثبت عن بعض الـصحابة      ،ه مجاعة  فقام بعض الصحابة وصلى مع    
 واهللا  ،كأنس أنه إذا أتى املسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه مجاعـة           

   .ويل التوفيق

  المشروع لمن دخل المسجد
  )١(واإلمام في الصالة أن يدخل معه

 إذا دخل شخصان أو أكثر املسجد واإلمام يف التشهد األخري           :س 
ماعة ؟ أم ينتظرون حـىت      فهل يدخلون معه وجيب هلم فضل صالة اجل       

  تقام مجاعة أخرى؛ ألن املسجد تقام فيه أكثر من مجاعة ؟ 

 املشروع ملن دخل واإلمام يف الصالة أن يدخل معه على أي حال             :ج
 :وجده ولو كان يف التشهد األخري؛ لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم            

ة والوقـار وال    إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم بالـسكين        ((
 واللفـظ   ، متفق عليـه   )٢())تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا      

   .للبخاري

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج -١
برقم ) جد ومواضع الصالة  املسا(واللفظ له، ورواه مسلم يف      ) ٦٠٠(برقم  ) األذان( رواه البخاري يف     -٢
)٩٤٤.( 
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 لقول  ،ولكن املسبوق ال يدرك فضل اجلماعة إال بإدراك ركعة فأكثر         
من أدرك ركعة مـن الـصالة فقـد أدرك          (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  .)١())الصالة

 من حبسه عذر شرعي مـن   ولكن، أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  
مرض أو غريه عن صالة اجلماعة فأجره كامل؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه   

إذا مرض العبد أو سافر كتب اهللا له مثل ما كان يعمل مقيمـا              (( :وسلم
 ولقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الذين ختلفوا         . رواه البخاري  )٢())صحيحا

ديا إال وهم معكم حبـسهم   وال قطعتم وا  (( :عن غزوة تبوك بسبب العذر    
 يا رسول اهللا    : قال الصحابة  ))إال شركوكم يف األجر   (( :ويف لفظ  ))العذر

 واألحاديـث يف  )٣())وهم يف املدينة حبسهم العذر (( :وهم يف املدينة؟ قال   
   .هذا كثرية

  

                                                
بـرقم  ) املساجد ومواضـع الـصالة    (، ومسلم يف    )٥٤٦(برقم  ) مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     -١
)٩٥٤.( 
) ٢٧٧٤(بـرقم  ) اجلهاد والسري(، والبخاري يف )١٨٨٤٨( رواه اإلمام أمحد يف مسند الكوفيني برقم     -٢

 ).٢٦٨٧(برقم ) اجلنائز(واللفظ له، وأبو داود يف 
 ) ٣٥٣٤(برقم ) اإلمارة(، ومسلم يف )٤٠٧١(برقم ) املغازي( رواه البخاري يف -٣
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  المشروع لمن فاتتهم الصالة
  )١(في جماعة أن يصلوا جميعا

 دخلت املسجد   : يقول ،ألردن من معان يف ا    . ص . م . السائل أ  :س
بعد سالم اإلمام بقليل للصالة فوجدت مجاعتني من النـاس يقـضون            

 ، كل مجاعة يف جهة من املسجد وال أعلم أيهما بدأ الصالة أوال            ،الصالة
فكيف أفعل؟ ومع من أصلي؟ وهل يشرع يل إشعار إحدامها أو أقلهما            

ىل أن يقطعـوا  عددا بأن هناك مجاعة أخرى تقضي الـصالة ؟ وأن األو      
   .صالم ويصلوا معها ؟ أرشدونا جزاكم اهللا خرياً

 يشرع لك الدخول مع إحدى اجلماعتني واألفضل مع أكثرمهـا           :ج
صالة الرجل مع الرجل أزكـي مـن        (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكي من صالته مع الرجل وما كـان             
 واملشروع ملن فاتتهم الصالة يف مجاعـة؛ أن         )٢())أكثر فهو أحب إىل اهللا    

   يصلوا مجيعاً

                                                
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -١
، وأبـو داود يف  )٨٤٣(برقم ) اإلمامة(، والنسائي يف   )٢٠٧٥٨(برقم  ) مسند األنصار ( رواه أمحد يف     -٢
 ).٥٥٤(برقم ) الصالة(
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 وألن ذلك هو األصل فال جتوز خمالفته مع         ، للحديث املذكور  ،وأال يتفرقوا 
   . واهللا ويل التوفيق.القدرة

  صفة صالة المغرب
  )١(لمن أدرك اإلمام في التشهد األخيـر

هد األخـري   إذا دخلت إىل صالة املغرب واجلماعـة يف التـش         :س
 فهل أصلي ركعة    ، مث سلم اإلمام وقمت ألكمل الصالة      ،ودخلت معهم 

وأجلس للتشهد األول أم أصلي ركعتني وأجلس للتـشهد األول وآيت           
   أفيدوين أفادكم اهللا ؟ .بثالثة

 املشروع ملن دخل واإلمام يف الركعـة األخـرية يف التـشهد أو              :ج
إذا سلم اإلمام قام فـأتى       مث   ،السجود أن يدخل معه ويكمل الصالة معه      

 هذه الصفة الشرعية ألداء     ، مث يأيت بالثالثة   ،بركعتني مث جيلس للتشهد األول    
 أما من فاتته واحدة فإنـه إذا سـلم          ،صالة املغرب ملن فاتته الصالة كلها     

اإلمام يقوم ويأيت بواحدة تكون ثانية له فيجلس ويأيت بالتـشهد األول مث             
   . ا هـ. واهللا ويل التوفيق،يقوم للثالثة فيكمل صالته

  
                                                

 ). على الدربنور ( من برنامج -١
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  المسبوق ال يعتد بالركعة الزائدة
  )١(إذا تبين له أن اإلمام صلى خمساً

 إذا دخل املسبوق مع اإلمام فصلى معه ركعتني مث تبني لـه أن              :س
 هل يعتد بالركعة الزائدة اليت صالها مع اإلمـام          ،اإلمام قد صلى مخسا   

  ويأيت بثالث؟ حيث يأيت بركعتني فقط أم ال يعتد ا 

 الصواب أنه ال يعتد ا؛ ألا الغية يف احلكم الشرعي والواجـب     :ج
 ، وعلى املسبوق أال يعتد ـا      ،عدم متابعة اإلمام عليها ملن علم أا زائدة       

وهذا السائل جيب أن يقضي ثالث ركعات لكونه مل يدرك يف احلقيقة إال             
   . واهللا ويل التوفيق.ركعة واحدة

  

 مث زاد اإلمـام     ، اإلمام ركعتني من الصالة الرباعية      أدركت مع  :س
 فهـل   ،ركعة ناسيا، وذا أكون قد صليت مع اإلمام ثالث ركعـات          

 حيث إن اإلمام    ،أكمل ما سبقين وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعة واحدة        
سليم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد املصلني توجه إىل القبلة            

  مرة 
                                                

 .حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته، طبعها األخ -١
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ذه احلالة كنت رافعا أصلي ما سبقت بـه          ويف ه  ،أخرى وسجد للسهو  
  )١(ومل أسجد مع اإلمام للسهو؟

 عليك أن تقضي الركعتني اللتني مل تدركهما مع اإلمام مث تسجد            :ج
   . أما الركعة اليت زادها اإلمام سهوا فال حتتسب،للسهو

  
  حكم صالة من يصلي

  )٢(فرضا خلف من يصلي نافلة

  من يصلي نافلة؟  ما حكم صالة من يصلي الفرض خلف :س

 احلكم يف ذلك الصحة؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم              :ج
 مث  ،يف بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صالة اخلوف ركعـتني           

 وهكذا ثبـت يف     . فالصالة الثانية له نافلة    ،صلى بالطائفة األخرى ركعتني   
 صلى اهللا عليه     أنه كان يصلي مع النيب     :الصحيحني عن معاذ رضي اهللا عنه     

  وسلم صالة العشاء فرضه 

                                                
 . هـ١٤١٧ / ٢ / ١٨، يف )١٥٤٨(، العدد )جملة الدعوة( نشرت يف -١
 ).١١٩(اجلزء الثاين ص ) كتاب الدعوة( نشرت يف -٢
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  .مث يذهب فيصلي جبماعته فرضهم فهي هلم فريضة وهي له نافلة

  

  )١(؟تكم يف صالة املفترض خلف املتنفل ما رأي مساح:س

 ال حرج يف صالة املفترض خلف املتنفل؛ ألنه قد ثبت عن الـنيب              :ج
 بطائفـة   صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أنواع صالة اخلوف أنـه صـلى            

 فكانت األوىل له    ،ركعتني مث سلم مث صلى بطائفة أخرى ركعتني مث سلم         
   . أما املصلون خلفه فهم مفترضون،فريضة والثانية نافلة

وثبت أيضا يف الصحيحني عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه كـان              
يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة العـشاء مث يرجـع إىل قومـه               

 ومثل ذلك لو حـضر      ،لك الصالة فهي له نافلة وهلم فريضة      فيصلي م ت  
إنسان يف رمضان وهم يصلون التراويح وهو مل يصل فريضة العشاء فإنـه             
يصلي معهم صالة العشاء ليحصل له فضل اجلماعة فإذا سلم اإلمام قـام             

   .وأمت صالته

  

                                                
 .هـ ١٤١٥ / ١ / ١٤، بتاريخ )١٠٩٣٦(، العدد )جريدة البالد( نشرت يف -١
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 ما احلكم يف الرجل يصلي مع مجاعة له مث يذهب إىل مـسجد              :س
  )١(ي معهم من غري حاجة له ويداوم على ذلك؟ثان فيصل

 الذي يصلي يف املسجد مث يذهب إىل مجاعة أخرى فيصلي معهم            :ج
 والذي يظهر أن ذلك ال      ،على طريقة معتادة ال أعلم له وجها من الشرع        

ينبغي؛ ألنه خالف ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه             
ة معاذ؛ ألن معاذا يصلي مـع الـنيب         رضي اهللا عنهم وليس من جنس قص      

 واملـسئول عنـه ال      ،صلى اهللا عليه وسلم مث يذهب إىل قومه فيصلي م         
 وال جيوز أن يقاس     ، وبني األمرين فرق ظاهر    ،يصلي م وإمنا يصلي معهم    

أحدمها على اآلخر؛ ألن اجلماعة الثانية قد حتتاج إىل إمام أعلم منهم وأقرأ             
   .الفرد من اجلماعة فليست احلاجة داعية إليهيصلي م ويعلمهم خبالف 

  

                                                
وتـاريخ  ) ١٤٧٤(ب وقد صدر من مكتب مساحته برقم        . وع.  إجابة على سؤال مقدم من س وع       -١

 . هـ عندما كان نائبا لرئيس اجلامعة اإلسالمية١٣٨١ / ١٢ / ١٥
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  )١(حكم صالة الترايح بنية العشاء

 إذا جاء املسلم إىل املسجد ووجد اجلماعة يصلون التـراويح           :س
  وهو مل يصل العشاء فهـل يصـلي معهم بنية العشـاء ؟ 

 وإذا  ، ال حرج أن يصلي معهم بنية العشاء يف أصح قويل العلمـاء            :ج
 ملا ثبت يف الصحيحني عن معاذ بن جبـل          ،قام فأكمل صالته  سلم اإلمام   

رضي اهللا عنه أنه كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة العـشاء               
مث يرجع إىل قومه فيصلي م تلك الصالة ومل ينكر ذلك النيب عليه الصالة              

 ويف الصحيح عن    ، فدل على جواز صالة املفترض خلف املتنفل       ،والسالم
ليه الصالة والسالم أنه يف بعض أنواع صالة اخلوف صلى بطائفـة            النيب ع 

ركعتني مث سلم مث صلى بالطائفة األخرى ركعتني مث سلم فكانـت األوىل             
   . واهللا ويل التوفيق،فرضه أما الثانية فكانت نفال وهم مفترضون

  

                                                
 . هـ١٤١٣يف رمضان ) الة العربية( نشرت يف -١
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  )١(اختالف النية بين اإلمام والمأموم

 . ن . ر . ع : حضرة األخ املكرم   من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل        
   .سلمه اهللا

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم            
   . هـ١٤٠٧ / ٣ / ٢١ وتاريخ ١١١٤

 احلكم فيما إذا فاتتك صالة جهرية ومل تذكرها         :الذي تسأل فيه عن   
ت قضاءها وملا دخلـت املـسجد وجـدت         إال وقت صالة الظهر وأرد    

 إخل ؟ وكذلك إذا أخرت صالة الظهر ووجـدت          .اجلماعة يصلون الظهر  
  مجاعة يصلون العصر؟ 

وأفيدك بأن الترتيب بني الصلوات واجب وال حرج يف دخولك مـع            
 مث بعد فراغك من الفائتة تصلي الـصالة  ،اجلماعة بنية قضاء الصالة الفائتة 

 اجلهرية فاألمر يف اجلهر يف قضائها واسع واألفضل أن           أما الفائتة  ،احلاضرة
   ألن ،تصليها جهرية

                                                
 . هـ١٤١٥ / ٤ / ١١ صدرت من مكتب مساحته، وقرئت على مساحته بتاريخ -١
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   . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه إنه مسيع جميب.القضاء حيكي األداء

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية
  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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غرب فوجد رجال يصلي فالتحق به فـإذا         رجل دخل ليصلي امل    :س
هو يصلي العصر فماذا يفعل الرجل الذي يصلي املغرب هل يكمل معه            

  )١(أم ينفصل عنه يف الركعة الثالثة ؟

 إذا دخل املسلم مع إنسان يصلي صالة رباعية وهو يقصد صـالة     :ج
 وقد يقع هـذا كـثريا يف   ،املغرب فإنه جيلس يف الثالثة وإذا سلم سلم معه        

 فإنـه إذا    ، ويف اجلمع بني الصالتني يف احلضر يف أوقات األمطار         ،ألسفارا
 إذا قـام  ،دخل معه يف العشاء وهو مل يصل املغرب فدخل معه بنية املغرب   

اإلمام للرابعة فإنه جيلس هو يف الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حـىت يـسلم              
ـ  : لقوله عليه الصالة والـسالم     ،إمامه مث يسلم معه وجتزئه     ا األعمـال    إمن

بالنيات فهذا له نيته وهذا له نيته هلذا احلديث الشريف وهو قوله صلى اهللا              
  .)٢())إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى(( :عليه وسلم

   املغرب واإلمام وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناٍو

                                                
 ).٩(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
 ).٤٥(باب ) كتاب اإلمارة(، ورواه مسلم يف )١(برقم ) بدء الوحي( رواه البخاري يف -٢
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 ، فسلم من ثنتني فإنه يقـوم ويـصلي الثالثـة          مسافر يصلي العشاء قصراً   
 هذا نوى املغرب وهي ثالث وهذا       ، له نيته ولإلمام نيته    ،وصالته صحيحة 

نوى العشاء مقصورة؛ ألنه مسافر وسلم من ثنتني فإذا سلم قـام املـأموم    
 وهكذا لو صلى الظهر خلف من يـصلي         ،الذي نوى املغرب وأتى بالثالثة    

 كمن جاء وهم يصلون يف وقت اجلمع يف السفر مثال فظن أـم              ،العصر
ون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهـر فـإن صـالته             يصل

   . األعمال بالنيات، هذا هو الصواب.صحيحة وله نيته وهلم نيتهم

وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن معاذا رضي اهللا عنه كان يصلي مع             
 مث يرجع إىل قومه فيصلي      ،النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة العشاء فريضته       

وهي له نفل وهلم فرض ومل ينكر ذلك النيب صـلى اهللا            م صالة العشاء    
 وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه يف بعض أنواع صـالة              .عليه وسلم 

 فكانـت   ،اخلوف صلى بطائفة ركعتني مث صلى بطائفة أخرى ركعـتني         
   . وهي هلم فرض،صالته بالطائفة الثانية نفال له
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  حكم صالة من يصلي
  )١(اءالمغرب مع من يصلي العش

 . ر:من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ يف اهللا املكـرم              
   . سلمه اهللا. ش.ح

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء بـرقم           
   : هـ الذي نصه١٤٠٧ / ٥ / ٢ وتاريخ ١٦٩٢

رب والعشاء بسبب أمطـار وحلقـت       ذا كان فيه مجع لصاليت املغ     إ
 وأنـا   ،الصالة وكان اإلمام يف الركعة الثانية اجلهرية من صالة العشاء         

 مث جلـس اإلمـام للتـشهد    ،نويت أن تكون صاليت اليت حلقت مغربا      
 مث قام فأكمل الركعتني األخريتني للعشاء وعرفت يف هذه احلالة           ،األول

عة األوىل اجلهرية حيث املغرب      وأنا مل أحلق على الرك     ،أا صالة العشاء  
 فهل جيزئ ما حلقت من الصالة عن صالة املغـرب مث            ،ركعتني جهرية 
  أصلي العشاء؟ 

                                                
 . هـ١٤٠٧ / ٥ / ٢٥يف ) ٢ / ١٥١٦( صدرت من مكتب مساحته، برقم -١
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وكذلك إذا حلقت أيضا صالة العشاء من أوهلـا وأنـا مل أصـل              
 حيث  ، فهل عند قيام اإلمام للركعة الرابعة للعشاء أبقى جالسا         ،املغرب

ني يل أن الصالة للعشاء وأنـا مل  املغرب ثالث ركعات والعشاء أربع وتب   
   ومىت جيوز اجلمع أفيدوين جزاكم اهللا خريا ؟ ،أصل املغرب

 أفيدك بأا جتزئك الركعات الثالث اليت أدركتها مع اإلمام          :واجلواب
 وهكذا من صلى املغـرب      ،من صالة العشاء عن صالة املغرب اليت فاتتك       

لس بعد انتهاء الركعة    خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أوهلا فإنه جي         
 واألفضل له أن ينتظر اإلمام حىت يسلم        ، وال يتابع اإلمام يف الرابعة     ،الثالثة

   . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه إنه مسيع جميب.فإذا سلم اإلمام سلم بعده

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية

  اإلرشادواإلفتاء والدعوة و
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 أن حيـضر    )للمطـر ( قد حيصل يف اجلمع بني املغرب والعشاء         :س
نني أنـه    فيدخلون مع اإلمام ظـا     ،بعض اجلماعة واإلمام يصلي العشاء    

  )١(؟يصلي املغرب فماذا عليهم

 عليهم أن جيلسوا بعد الثالثة ويقرءوا التشهد والدعاء مث يـسلموا            :ج
فضل اجلماعة وأداء للترتيـب      حتصيال ل  ، مث يصلون العشاء بعد ذلك     ،معه

 وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه البـاقي بنيـة املغـرب              ،الواجب
 وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه مـا أدركـوا مث            .وأجزأم عن املغرب  
 وهكذا لو علموا أنه يف العشاء فإم يدخلون معـه           .قضوا ما بقي عليهم   

اء بعد ذلك يف أصح قويل       مث يصلون العش   ،بنية املغرب ويعملون ما ذكرنا    
   .العلماء

 مـن  : يقـول يف سـؤاله  ، من عيون اجلواء. ح. ص . االخ ع  :س
املعروف أن اإلنسان إذا دخل مع اإلمام يف صالة العشاء من أوهلا وهو             

 أن جيلس بعد الركعة الثالثة ويقرأ التشهد األخـري         ،ينوي صالة املغرب  
  وينتظر حىت  

                                                
 .مد الشايع يف كتابحم/  من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ -١
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لو أن اإلنسان    :ؤايل يا مساحة الشيخ هو     وس ،سلم اإلمام مث يسلم معه    ي 
دخل مع اإلمام وهو قد صلى الركعة األوىل من صالة العـشاء وهـو              
ينوي صالة املغرب فهل يسلم معه باعتبار أنه صلى ثالث ركعات اليت            

  )١(. أم ماذا عليه إن يفعل ؟ جزاكم اهللا خرياً،هي صالة املغرب

 ،عشاء وقد صـلى ركعـة      إذا دخل املسلم مع اإلمام يف صالة ال        :ج
والداخل مل يصل املغرب فإنه جيزئه عن صالة املغرب ما أدركه مع اإلمام             

   . واهللا املوفق.يف أصح قويل العلماء

  

  )٢(من لم يصل المغرب والعشاء حاضرة

 وقبل الدخول يف الصالة     ، دخلت املسجد وصالة العشاء قائمة     :س
مث أدرك ما أدرك مـن    فهل أصلي املغرب     ،تذكرت أنين مل أصل املغرب    

  ؟  اجلماعة مث أصلي املغرب بعد ذلك أم أصلي مع،العشاء مع اجلماعة

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
 ).٩٥(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -٢
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 مث تذكرت أنك مل تصل      ، إذا دخلت املسجد وصالة العشاء مقامة      :ج
 وإذا قام اإلمام إىل الركعة      ، فادخل مع اجلماعة بنية صالة املغرب      ،املغرب

 أعـين التحيـات     -خـري   الرابعة فاجلس أنت يف الثالثة واقرأ التشهد األ       
 والدعاء بعدها وانتظر اإلمـام      -والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 وال يضر اختالف النية بني اإلمام واملأموم علـى          ،حىت يسلم مث تسلم معه    
 وإن صليت املغرب وحدك مث دخلت مـع         ،الصحيح من أقوال أهل العلم    

   .اجلماعة فيما أدركت من صالة العشاء فال بأس

 صليت مع اجلماعة العشاء ومل أكن صليت        : سائل يسأل يقول   :س
يت صليت املغـرب فهـل صــاليت        املغرب نسيانا وبعد رجوعي للب    

  )١(؟صحيحة

 صالتك صحيحة إذا صليت العشاء مع اجلماعة يف املسجد وقـد            :ج
ربنـا ال تؤاِخـذْنا ِإنْ نـِسينا أَو    ﴿ :نسيت املغرب؛ لقول اهللا سـبحانه   

اأَخوصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا جل وعـال              )٢(﴾طَأْن 
   . واهللا املوفق)قـد فعلت( :قال

  
                                                

 .س من الرياض، يف جملس مساحته.  سؤال موجه من ع-١
 .٢٨٦ سورة البقرة اآلية -٢
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  من دخل المسجد واإلمام
  )١(يصلي العصر وهو لم يصل الظهر

 إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثال فذكرها وقد أقيمـت            :س
لظهـر؟ أو    فهل يدخل مع اجلماعة بنية العصر أو بنيـة ا          ،صالة العصر 

فإن ( :يصلي الظهر وحده أوال مث يصلي العصر؟ وما معىن قول الفقهاء          
 وهل خشية فوات اجلماعة يسقط      )خشي فوات احلاضرة سقط الترتيب    

  الترتيب؟ 

 املشروع ملن ذكر يف السؤال أن يصلي مع اجلماعة احلاضرة صالة            :ج
ـ   ، مث يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيـب        ،الظهر بالنية  سقط  وال ي

   .الترتيب خشية فوات اجلماعة

فإن خشي خروج وقت احلاضرة سقط      ( :وأما قول الفقهاء رمحهم اهللا    
 ، أنه يلزم من عليه صالة فائتة أن يبدأ ا قبل احلاضـرة            : فمعناه ،)الترتيب

 أن تكون عليه صـالة     : مثال ذلك  ،فإن ضاق وقت احلاضرة بدأ باحلاضرة     
   ،لشمس ومل يصل الفجر ذلك اليومالعشاء فلم يذكرها إال قرب طلوع ا

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/ عها األخ  من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، وطب-١
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 مث ،فإنه يبدأ بصالة الفجر قبل خروج وقتها؛ ألن الوقت قد تعني هلـا         
   .يصلي الفائتة

 إذا نام اإلنسان عن صالة العصر ومل ينهض إال مع إقامة صالة             :س
 هـل يصلي املغرب ليدرك فـضـل صــالة اجلماعـة مث            ،املغرب

ا العصر مث املغرب أم ما هو       نفردالعصـر أم أن الترتيب أوىل ويصلي م      
  ؟ احلل
 إن أمكنه أن يصلي العصر وحده حىت حيصل الترتيب مث يـصلي             :ج

 فيبادر بالعصر ويصليها حاال مث يصلي معهـم         ،معهم املغرب وجب ذلك   
 فإن مل ميكن ذلك فاألرجح أنه يصلي معهم املغرب بنية العـصر             ،املغرب

 يصلي املغرب بعد ذلك حمافظة على        مث ،وإذا سلم اإلمام قام وأتى بالرابعة     
   .الترتيب بينهما وعمال باألدلة كلها

  من دخل مع اإلمام وهو يصلي
  )١(صـالة الجنازة ظانا أنه يصـلي الفريضـة

 دخلت املـسجد    : من العال يقول يف سؤاله     - . م . ع . األخ م  :س
ألداء صالة الظهر فوجدت الناس وقوفا يصلون فكربت معهم وبعـد           

  فت أم يصلون على جنازة قليل اكتش

                                                
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -١



  

 - ١٩٣ -

فارتبكت وقطعت الصالة مث كربت مرة أخرى تكبرية اإلحرام ألقضي          
 فما حكم ما فعلـت      .صالة الظهر ومل أكمل معهم الصالة على اجلنازة       

   .وهل عملي سيئ ؟ أرجو التكرم بإجابيت على سؤايل

 املشروع لك يف مثل هذا األمر أن تنوي صالة اجلنازة إذا علمت             :ج
وتقضي ما فاتك من     ،ا صالة جنازة مث تكرب وتكمل معهم صالة اجلنازة        أ 

 مث بعد ذلك تصلي صالة الظهـر ألن صـالة           ،التكبريات إن فاتك شيء   
   . وفق اهللا اجلميع. وصالة الظهر ال تفوت ألن وقتها واسع،اجلنازة تفوت

  

  حـكم صـالة من صلى
  )١(ظهـر عـرفه بنية الجمعة

هـر بنية اجلمعة لكن اإلمـام صـلى       صليت يوم عـرفة الظ    :س
 فهـل جتـزئ هـذه الصلـاة مع اختالف نيـة اإلمــام           ،ظهـرا

  واملأمـوم ؟ 

                                                
 . هـ١٤١٥ / ٧ / ٢٦، بتاريخ )١٤٤٥(، العدد )جملة الدعوة( نشرت يف -١
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 فاحلاج لـيس    ، عليك أن تعيد الصالة ظهرا     .. بسم اهللا واحلمد هللا    :ج
 بل يصليها ظهرا كما صالها الـنيب عليـه الـصالة            ،عليه مجعة يف عرفة   

   .عةوالسالم يف حجته اليت وافقت يوم مج

  

  المـرأة تكون خلف
  )١(الرجل عند الصـالة جماعـة

  ؟ رجل وامرأته بتأدية صالة اجلماعة كيف يقوم :س

 كأن يصلي   ، تارة ميكن أن يصليا مجيعا يف النوافل       : هذا له أحوال   :ج
 ،هو وامرأته وأهل بيته يف صالة الضحى نافلة أو صالة الليـل أو الـوتر              

 حىت وإن كانت زوجتـه تـصف        فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه     
 وهكذا يف التراويح لو صلني مع اإلمام        ، وال بأس ذا   ،خلفه ال تصف معه   

 أو صلى ن صاحب البيت صلني خلفه سواء كن واحدة أو            ،صلني خلفه 
 وجيوز يف الفرائض لو جاء النساء إىل املساجد وصلني          .أكثر يصلني خلفه  

 وال تصف املرأة مع     ،أمومنيمع الناس فإن يصلني خلف األئمة وخلف امل       
   ال مع زوجها وال مع أبيها وال مع ،الرجل

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج -١



  

 - ١٩٥ -

 يف ، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء يف الفريضة أو يف النافلـة  ،غريمها
 .الليل أو يف النهار كما صحت بذلك السنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             

 فيهـا خلـف      املرأة تكون  ،واملقصود أن هذه األنواع كلها طريقها واحد      
 أمـا إن    . وال تقف مع اإلمام وال مع املأمومني       ،اإلمام أو خلف املأمومني   

   .كن نساء فتقف اإلمامة وسطهن وال تتقدمهن حىت ال تتشبه بالرجال

  

  صـالة الرجـال والنسـاء
  )١(مـن العائلة الواحـدة جماعـة

 من الزلفي يف اململكة العربيـة الـسعودية   - . ع. ن . األخ ع  :س
 عندما أكون مسافرا أشاهد الناس على الطرق مجاعات         : يف سؤاله  يقول

 ولكين أرى الرجال من     ،ووحدانا يصلون وهذا واحلمد هللا يسر اخلاطر      
 أليس من األفـضل    ،العائلة الواحدة يصلون لوحدهم والنساء لوحدهن     

    حىتمجاعة يا مساحة الشيخ أن يصلي اجلميع

                                                
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -١
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اء الذين يكونـون يف سـيارة        أعين الرجال والنس   -يكتب هلم أجرها    
   . أرشدونا جزاكم اهللا خريا-واحدة 

 إن صلوا مجاعة فحسن وتكون النساء خلف        ، األمر يف هذا واسع    :ج
 واهللا ويل   ، وإن صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهن فال حرج        ،الرجال
   .التوفيق

  بوجود ساتر
  )١(خير صفوف النساء أولها

 حنن جمموعة من    : يف سؤاهلا   م من الرياض تقول    . ع . األخت ج  :س
النساء نصلي يف املسجد يف رمضان يف مكان منعزل عن الرجال حبيث            

 وقد الحظت أن األخوات ال يكملـن الـصفوف   ،ال يروننا وال نراهم 
األوىل وال يسوينها وقد احتج بعضهن حبديث الرسول صلى اهللا عليـه            

خرهـا  خري صفوف الرجال أوهلا وشـرها آ      (( :وسلم الذي يقول فيه   
 إن هـذا    : فقلت هلـن   )٢())وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا     

  احلديث يقصد به عندما 

                                                
 ).الة العربية(ن من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته م -١
 ).٢٠٨(برقم ) الصالة(، والترمذي يف )٦٦٤(برقم ) الصالة( رواه مسلم يف -٢
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 أما اآلن فقـد اختلـف       ،كان النساء يصلني خلف الرجال بدون ساتر      
 نرجو من مسـاحتكم إفادتنـا عـن       .الوضع ولكنهن مل يسمعن كالمي    

مني؟ املشروع يف هذا حيث إن هذا هو احلال يف كثري من مساجد املسل            
   .جزاكم اهللا خرياً

 ولكنه حممول عند أهل العلم على املعىن        ، احلديث املذكور صحيح   :ج
 أمـا إذا    ، وهو كون الرجال ليس بينهم وبني النساء حائل        ،الذي ذكرت 

 ،كن مستورات عن الرجال فخري صفوفهن أوهلا وشرها آخرها كالرجال         
ـ    ،وعليهن إمتام الصفوف األول فاألول      لعمـوم   ،ال وسد الفرج كالرج

 وفـق اهللا    .األحاديث الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك          
   .اجلميع ملا حيبه ويرضاه

  

  موقف الصبي في الصالة مع
  )١(اإلمام وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي

 ، فهل جيعلهما خلفه أو عـن ميينـه        ، إذا أم رجل صبيني فأكثر     :س
  وهل البلوغ شرط ملصافة الصيب؟ 

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/ ملوجهة من بعض طلبة العلم إىل مساحته، وطبعها األخ من ضمن األسئلة ا -١
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شروع يف هذا أن جيعلهما خلفه كاملكلفني إذا كانا قـد بلغـا              امل :ج
 وهكذا لو كان صيب ومكلف جيعلهما خلفه؛ ألن النيب صلى           ،سبعا فأكثر 

اهللا عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه ملا زار النيب صـلى اهللا              
 وهكذا ملا صف معه جابر وجبار مـن األنـصار           ،عليه وسلم جدة أنس   

   .جعلهما خلفه

 سواء أكان رجال أو صبيا؛ ألن النيب        ،أما الواحد فإنه يكون عن ميينه     
صلى اهللا عليه وسلم ملا صف معه ابن عباس يف صالة الليل عـن يـساره              

   .أداره عن ميينه

وهكذا أنس رضي اهللا عنه صلى مع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف               
فإا تكون خلـف     أما املرأة فأكثر     ،بعض صلوات النافلة فجعله عن ميينه     

 ألن النيب صـلى   ،الرجال وال جيوز هلا أن تصف مع اإلمام وال مع الرجال          
   .اهللا عليه وسلم ملا صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي أم أنس

  المشروع للمأموم إذا كان منفرداً
  )١(أن يقف عن يمين اإلمام مساويا له

  حدا عن  من املعروف أن موقف املأموم إذا كان وا:س
                                                

 .الشايع يف كتابحممد /  من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ -١
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   فهل يشرع أن يتأخر عنه شيئا كما يالحظ عند البعض؟ ،ميني اإلمام

 املشروع للمأموم إذا كان واحدا أن يقف عن ميني اإلمام مساويا            :ج
   . واهللا ويل التوفيق. وليس يف األدلة الشرعية ما يدل على خالف ذلك،له

  
  حكم تقدم اإلمام إذا لم يكن
  )١(هناك متسع لرجوع المأمومين

 يوجد اثنان يف صالة اجلماعة فقدم فرد ثالث بعد دخوهلما يف             :س
الصالة فتقدم اإلمام ألنه ال يوجد مكان باخللف حـىت يرجـع أحـد              

 فهل جيوز لإلمام أن يتقدم خاصة أننا نعلم مـن احلـديث أن              ،الرجلني
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجه بأن يتأخر واحد من الشخـصني             

  ؟ وال يتقدم اإلمام

 تأخرا وصليا   ، إذا كان اإلمام يف حمل ميكنه أن يصلي فيه ويتأخران          :ج
   أما إن كان اإلمام يف حمل ال ،خلفه

                                                
 . هـ١٤١٧ / ٥ / ٢٦، بتاريخ )١٥٦٦(، العدد )جملة الدعوة( نشرت يف -١
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 وعلـى كـل حـال       ،ميكن تأخريمها فيه فإنه يتقدم هو وال حـرج        
فاملشروع يف مثل هذه املسالة أن يكون الرجالن خلفه سواء تقدم هـو أو            

ا ومها عن ميينه أو أحدمها عن ميينه         وإن صلوا مجيعا صفا واحد     ،تأخرا عنه 
 وقد ثبت عن النيب صلى      ،والثاين عن مشاله صحت الصالة وتركوا األفضل      

اهللا عليه وسلم أنه كان يصلي وحده فجاء جابر وجبار فوقفا عـن ميينـه           
 وهكذا قصته مع أنس واليتيم جعلهما       ،وعن مشاله فأخرمها وجعلهما خلفه    

   .خلفه

  

  )١(ةتسوية الصفوف في الصال

 ، بعض الناس يف الصالة ال يهتمون بتسوية الـصفوف مطلقـا    :س
 فمـا   ،فتراه يتقدم أو يتأخر ويكون بينه وبني الذي جبانبه فرجة ظاهرة          

  حكم عمل هؤالء وهل خيل ذلك بالصالة وما واجب اإلمام جتاه ذلك؟ 

 الواجب على املصلني إقامة الصفوف وسـد الفـرج بالتقـارب        :ج
 والواجـب علـى     .قدم من غري أذى من بعضهم لبعض      وإلصاق القدم بال  

   وأمرهم بإقامة ،اإلمام تنبيههم على ذلك
                                                

 ).١١٥(، اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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أقيمـوا  (( : عمال بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       .الصفوف والتراص فيها  
سـووا  (( : وقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم     )١())الصفوف وسدوا الفرج  

 مـسلم أن     وعلى كل  )٢())صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصالة      
 واهللا  .يالحظ من حوله حىت يتعاونوا مجيعا على إقامة الصف وسد الفرج          

   .ويل التوفيق

  

 بل يعتمد فقط علـى      ، بعض األئمة ال يهتم بتسوية الصفوف      :س
 دون تفقـد املـصلني ومـدى    ،لفظة استووا واعتدلوا مث يكرب للصالة    

 اإلحرام؟   مما قد يضيع على البعض اللحاق بتكبرية       ،التزامهم يف الصف  
  )٣(.ما نصيحتكم جزاكم اهللا خريا

 وأن يأمر املأمومني    ، املشروع لكل إمام أن يعتين بتسوية الصفوف       :ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر        . وأال يكرب حىت يعلم استواءهم     ،بذلك
    . وألن تسوية الصفوف من متام الصالة،بذلك

                                                
فاعدلوا صـفوفكم وأقيموهـا     ((بلفظ  ) ١٠٥٧١(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

 )).وسدوا الفرج
إقامـة  (، وابن ماجـه يف  )٦٥٦(برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٦٨١(برقم ) اناألذ( رواه البخاري يف     -٢

 ).٩٨٣( برقم ) الصالة والسنة فيها
 . هـ١٤١٧ / ٢ / ٢٥، يف )١٥٤٩(، العدد )جملة الدعوة( نشرت يف -٣
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  )١(هل الحركة لسد الفرج تؤثر على الصالة

سؤال عن الفرج يف الصفوف هل احلركة بسدها يؤثر علـى            :س
  الصالة أو ال؟ 

 ، سدها مشروع واحلركة يف ذلك مشروعة وال تؤثر يف الـصالة           :ج
 ،فإذا كان يف الصف خلل وجذب اإلنسان أخاه ليقترب حىت يسد اخللـل   

أو جاء إنسان من خلفه فسد اخللل من الصف الذي يليهم فكـل هـذا               
 .ؤثرا يف الصالة بل هو من كمال الصالة ومتامهـا          وليس ذلك م   ،مشروع

   .ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بسد الفرح يف الصفوف

  

 مما هو شائع هنا يف اململكة يف الصالة عدم سد الفـرج بـني               :س
 هذا فضال عن علو األصوات يف املسجد بقـراءة          ،املصلني يف صفوفهم  

 ال يقرأ أحـدكم     :ليه وسلم القرآن فهل معىن قول الرسول صلى اهللا ع       
  )٢(.على قراءة أخيه ؟ صححوا هذين األمرين جزاكم اهللا خريا

    عدم سد الفرج ال جيوز بل الواجب سدها امتثاالً:ج
                                                

 ).١١(شريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
 ).١١(شريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -٢
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سـدوا الفـرج وتراصـوا يف       (( :ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقولـه       
  .)١())الصف

 ، واملشروع ملن رأى ذلك أن ينصح إخوانه ويأمرهم بـسد الفـرج           
وعلى األئمة أن يأمروا اجلماعة بذلك تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسـلم             

   .وتنفيذا ألمره صلى اهللا عليه وسلم بذلك

 وإمنـا   ،وأما اجلهر بالقراءة من املنتظرين للصالة فال ينبغـي ذلـك          
املشروع للمؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حىت ال يشوش على من حوله من             

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم خـرج ذات          ،ف والقراءة يف الص   ،املصلني
كلكم يناجي اهللا فال    ((ليلة إىل املسجد وفيه مجاعات من املصلني فقال هلم          

  .)٢())جيهر بعضكم على بعض

  المشروع للمؤمن إذا دخل
  )٣(المسجد أن يصل الصف األول فاألول

   من مكة املكرمة يقول يف . ص. م. األخ م:س
                                                

فاعدلوا صـفوفكم وأقيموهـا     : ((بلفظ) ١٠٦١١(برقم  ) باقي مسند املكثرين  (اإلمام أمحد يف     رواه   -١
 )).وسدوا الفرج

  ).٤٩٠٩(برقم ) مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف -٢
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -٣
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ص عندما يدخل املسجد احلرام واإلمام       رأيت بعض األشخا   :سؤاله
قد شرع يف أداء الصالة املكتوبة ال يدخل مع اإلمام يف الصالة مبجـرد     
دخوله احلرم يف أقرب مكان يصل إليه وإمنا يستمر يف املشي ليصلي يف             

 إذا  ، فهل فعله هذا جـائز     ،صحن احلرم وحىت لو فاتته بعض الركعات      
   .مثاله؟ جزاكم اهللا خرياًكان ليس كذلك فهل من نصيحة له وأل

 ، املشروع للمؤمن إذا دخل املسجد أن يصل الصف األول فاألول          :ج
 ولو فاته بعض    ،وأن يسد الفرج ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك          

 ملا ثبت يف صحيح البخاري عن أيب بكرة رضي اهللا عنه أنه أتى              ،الركعات
ركع دون الصف مث دخـل يف       املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع ف       

زادك اهللا حرصـا    ((الصف فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد الصالة           
  .)١())وال تعد

 :وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ألصحابه رضـي اهللا عنـهم    
 قالوا يا رسول اهللا وكيـف       ))أال تصفون كما تصف املالئكة عند را      ((

  ه تصف املالئكة عند را؟ قال علي

                                                
) الصالة(، وأبو داود يف     )٨٧١( برقم   )اإلمامة(، والنسائي يف    )٦٨٣(برقم  ) األذان( رواه البخاري يف     -١

 ).٦٨٣(برقم 
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 واألحاديث  )١())يتمون الصفوف األول ويتراصون   ((الصالة والسالم   
   . واهللا املوفق.يف هذا املعىن كثرية

  

  الصف يبدأ من الوسط مما يلي
  )٢(اإلمام ويمين كل صف أفضل من يساره

 هل يبدأ الصف من اليمني أو من خلف اإلمام؟ وهل يـشرع             :س
اعدلوا الصف كما يفعله كثري      :التوازن بني اليمني واليسار؟ حبيث يقال     

  من األئمة؟ 

 وميني كل صف أفضل من      ، الصف يبدأ من الوسط مما يلي اإلمام       :ج
 والواجب أال يبدأ يف صف حىت يكمل الذي قبلـه وال بـأس أن               ،يساره

 بل األمر بـذلك     ،يكون الناس يف ميني الصف أكثر وال حاجة إىل التعديل         
 وال يف الثالث    ،حىت يكمل األول   ولكن ال يصف يف الثاين       ،خالف السنة 

 ألنه قد ثبت عـن رسـول اهللا         . وهكذا بقية الصفوف   ،حىت يكمل الثاين  
   .صلى اهللا عليه وسلم األمر بذلك

                                                
 ).٩٩٢(برقم ) إقامة الصالة والسنة فيها(، وابن ماجه يف )٤٣٠(برقم ) الصالة( رواه مسلم يف -١
 .حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ -٢
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  المشروع للمسلم الحرص على
  )١(الصف األول والقرب من اإلمام

 أحلـظ يف    : من مخيس مشيط يقول يف سـؤاله       . ز . م . األخ م  :س
 النـاس عنـدما يـدخلون ألداء الـصالة     بعض املساجد أن كثريا من   

والصالة مل تقم بعد ال يتقدمون إىل الصفوف األوىل وإىل الروضة وإمنـا   
 وبعد اإلقامـة يتقـاربون      ،يتفرقون يف املسجد مينة ويسرة ويف املؤخرة      

ويصفون ولكنهم ال حيرصون على القرب من اإلمام فهل فعلهم هـذا            
  من نصيحة هلم؟  وإذا كان ليس كذلك فهل ،موافق للسنة

 وأن  ، املشروع للمسلم إذا أتى املسجد أن يتقدم إىل الصف األول          :ج
 شـرع للمـسلم   ،حيرص على القرب من اإلمام ومىت كمل الصف األول    

 . وما كان من نقص فليكن يف الصف اآلخر        ،التقدم للصف الثاين وهكذا   
ـ    .هكذا أرشد النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته وأمرهم بذلك          ل  وميـني ك

   ومما ورد يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم .صف أفضل من يساره

                                                
 ).الة العربية(احته من من ضمن األسئلة املوجهة لسم -١
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؟  ))أال تصفون كما تصف املالئكة عند را      (( :ألصحابه رضي اهللا عنهم   
فقالوا يا رسول اهللا كيف تصف املالئكة عند را؟ فقال عليـه الـصالة              

 واهللا ويل   ))يتمون الـصفوف األول ويتراصـون يف الـصف        ((والسالم  
   .التوفيق

  من عمر مياسر(( :حديث
  )١( حديث ضعيف))الصفوف فله أجران

 أقيمت صالة العشاء واكتمل اجلانب األمين من الصف األول          :س
 اعدلوا الصف من اليـسار      : فقلنا ،واجلانب األيسر فيه قليل من الناس     

 لكن أحد الناس عقب عليـه وجـاء   ، اليمني أفضل  :فقال أحد املصلني  
 أفتونا ما هو الـصواب      .!صفوف فله أجران  من عمر مياسر ال   (حبديث  

  يف هذه املسألة؟ 

 قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أن ميني كـل                :ج
 وال يشرع أن يقال للناس اعـدلوا الـصف وال           ،صف أفضل من يساره   

   . حرصا على حتصيل الفضل،حرج أن يكون ميني الصف أكثر

                                                
 ).٦٠(، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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من عمر مياسر الـصفوف  ( :أما ما ذكره بعض احلاضرين من حديث  
   . فهو حديث ضعيف خرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف)فله أجران

  

  )١(ال يجوز ألحد أن يحجز مكانا في المسجد

 سائل يسأل عن حجز األماكن يوم اجلمعة وحبـسها ألنـاس            :س
 وعن موقف املـأمومني     ، إخل ..خلف اإلمام ومنع من جاء ليجلس فيها      

  خلف اجلنازة؟ 

 ، فال جيوز ألحد أن حيجز مكانـا يف املـسجد          ،سبق املسجد ملن    :ج
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف       (( :وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 ، القترعـوا  : أي )٢())األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه السـتهموا         
 فالسابق أوىل منه    ،فحجزه أمر ال جيوز وغصب للمكان وال حق ملن غصبه         

   . يتقدم الناس إىل الصالة بأنفسهموأحق به حىت

  والناس يف اجلنائز يكونون خلف اإلمام واجلنائز يتسامح 

                                                
 . هـ١٤١٧ / ٦ / ١٩، يف )١٥٦٤(، العدد )جملة الدعوة( نشرت يف -١
 ).٤٣٧(برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٦١٥(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -٢
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يف صفوفها ملا روى أبو داود والترمذي وابن ماجة رمحهم اهللا عن مالـك              
ما مـن   (( :بن هبرية رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            

 وهلذا  )١())ملسلمني إال أوجب  مسلم ميوت فيصلي عليه ثالثة صفوف من ا       
كان مالك املذكور رضي اهللا عنه إذا استقل اجلماعة جعلهم ثالثة صفوف            

   .ولو كانت غري تامة

  

                                                
 ).٣١٦٦(برقم ) اجلنائز( رواه أبو داود يف -١
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  حكم الصالة في حوش المسجد

  )١(والجماعة بداخله والدعاء عقب اإلقامة

 ) م . ف .ع(من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم             
   .سلمه اهللا

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم            
 هـ الذي تسأل فيه عـن الـصالة يف   ١٤٠٨ / ٤ / ٢٤ وتاريخ   ١٧٣٢

   .حوش املسجد واجلماعة يف داخله وعن الدعاء عقب اإلقامة

ا كان اجلماعـة    وأفيدك بأنه ال مانع من الصالة يف حوش املسجد إذ         
كلهم يصلون فيه أما إذا كان اجلماعة يصلون يف داخل املسجد فإنـه ال              

 وإال فالواجب الـصالة     ،مانع من الصالة يف احلوش إذا اتصلت الصفوف       
 ملا ثبت يف األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه     ،مع الناس يف الداخل   

  وسلم من 

                                                
 . هـ١٤٠٨ / ٥ / ١٧ يف ٢ / ١٣٢٣ مكتب مساحته برقم  صدرت من-١
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  .وجوب إمتام الصف األول فاألول

 ألننـا   .ء بعد اإلقامة فال حرج فيه إذا مل يتخذ عادة مستمرة          أما الدعا 
   .ال نعلم شيئا مأثورا يف ذلك

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية
  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  حكم الصالة في الشوارع

  )١(جد مؤتمين باإلماموالطرقات خارج المس

 بسبب كثرة الزحام يف بعض مساجد اجلمعة قد ميتلئ املسجد           :س
فيصلي البعض يف الشوارع والطرقات مؤمتني باإلمام فمـا رأيكـم يف            
ذلك؟ وهل هناك فرق بني ما إذا كان الطريق بني املصلني واملسجد أو              

  ال طريق فاصل؟ 

ن املأمومون خارج    وهكذا إذا كا   ، إذا اتصلت الصفوف فال بأس     :ج
املسجد يرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فال            
حرج يف ذلك لوجوب الصالة يف اجلماعة ومتكنهم منها بالرؤية لإلمام أو            

 ال ذلـك لـيس      . لكن ليس ألحد أن يصلي إمام اإلمام       ،بعض املأمومني 
   . واهللا ويل التوفيق.موقفا للمأموم

  

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ -١
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  )١(بو المسجدحكم الصالة في ق

 ما حكم الصالة يف قبو املسجد إذا كان املأموم ال يرى اإلمام             :س
 بل يسمع صوت اإلمـام عـرب        ،وال يرى املأمومني الذين خلف اإلمام     

  مكرب الصوت فقط؟ 

   . ال حرج يف ذلك إذا كان القبو تابعا للمسجد لعموم األدلة:ج

ال والدور   الدور العلوي للرج   ، لدينا مسجد مكون من طابقني     :س
 وتقوم النساء بالصالة فيه مجاعة مع الرجال ومـن يف           ،السفلي للنساء 

الدور السفلي والرجال يف الدور العلوي وال ترى النساء اإلمـام وال            
 فما  )امليكرفون( ولكن يسمعن التكبري من خالل       ،حىت صفوف الرجال  

  )٢(حكم الصالة يف هذه احلالة؟

ميع صحيحة لكـوم مجيعـا يف        ما دام احلال ما ذكر فصالة اجل       :ج
  املسجد واالقتداء ممكن بسبب مساع صوت اإلمام 

                                                
 ).١٠٥(اجلزء الثاين، ص ) كتاب الدعوة( نشرت يف -١
 ).٦٤(، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -٢
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   .بواسطة املكرب وهذا هو األصح من قويل العلماء

وإمنا اخلالف ذو األمهية فيما إذا كان بعض املأمومني خارج املـسجد           
   . واهللا ويل التوفيق،وال يرى اإلمام وال املأمومني
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  ن كان خارجحكم االقتداء باإلمام لم
  )١(المسجد وهو ال يرى اإلمام أو المأمومين

   . وفقه اهللا. نيس فرنسا. س. خ.حضرة األخ املكرم الشيخ م

   : وبعد.سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ما حكـم ائتمـام   :فقد اطلعت على السؤال الوارد منك هاتفيا وهو      
ي من املـسجد  النساء باإلمام حال كون يصلني يف غرفة يف الدور األرض       

  ضمن مكاتب اجلمعية؟ 

 أما صالة النساء يف غرفة يف الدور األرضي مـع مجاعـة             :واجلواب
 ألن من شرط االقتداء ملن كان خارج        . فليس هلن االقتداء باإلمام    ،املسجد

 وال يكفـي    ،املسجد أن يرى اإلمام أو املأمومني يف أصح أقوال أهل العلم          
   .ن يف داخل املسجدجمرد مساع صوت اإلمام إال ملن كا

   بارك اهللا فيكم ورزقنا وإياكم العلم ،فأرجو اإلحاطة

                                                
 . هـ١٤١٣ / ٩ / ١٣، يف ١ / ٢١٣٠برقم  صدرت من مكتب مساحته -١
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   .النافع والعمل الصاحل إنه مسيع قريب

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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جانبه من الناحية الـشمالية أرض مـسورة         لدينا مسجد وإىل     :س
 هل  ،ومالصقة للمسجد ونود ختصيصها للنساء يصلني فيها يف رمضان        

جيوز ذلك مع العلم أن ال يرين اإلمام وإمنـا يتابعنـه مـن مكـرب                 
  )١(الصوت؟

 يف صحة صالن يف األرض املذكورة خالف بني العلماء إذا كن            :ج
 واألحـوط هلـن أن ال       ، يسمعن التكبري  ال يرين اإلمام وال من وراءه إمنا      

 إال أن جيدن مكانـا يف       ، بل يصلني يف بيون    ،يصلني يف األرض املذكورة   
املسجد خلف املصلني أو يف مكان خارجه يرين وهن فيه اإلمام أو بعـض   

   .املأمومني

  

  )٢(مشروعية اتخاذ المساجد في العمائر

 يقـوم   : سؤاله  من الالذقية يف سوريا يقول يف      . ص . م . األخ م  :س
بعض املسلمني من بعض البلدان اإلسالمية بتخصيص الدور األرضي يف          

  إحدى العمائر السكنية 

                                                
 ).٦٤(، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
 . هـ١٤١١عدد مجادى األوىل ) الة العربية( نشرت يف -٢
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 تؤدى فيه الصالة وذلك لعدم وجود أماكن أخرى فهل جيـوز            مسجداً
   .ذلك؟ أفتونا جزاكم اهللا خرياً

 ال نعلم حرجا يف ذلك لعموم األدلة الشرعية الدالة على شـرعية             :ج
ساجد وأداء الصالة فيها وحلصول املقصود بذلك دون ضرر وملـا        تعمري امل 

يف ذلك أيضا من تسهيل أداء املسلمني صالم مجاعة يف بيت من بيـوت              
 واهللا وىل   . ويعطي هذا الدور حكم املسجد إذا وقفه مالكـه لـذلك           .اهللا

   .التوفيق
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  )١(حكم صالة المنفرد خلف الصف

 . ع .ش/ از إىل حضرة األخ املكرم د       من عبد العزيز بن عبد اهللا بن ب       
   . سلمه اهللا.ع

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم            
 هـ الذي تسأل فيه عن رأينا بالنـسبة      ١٤٠٧ / ٨ / ١٥ وتاريخ   ٣٢٣١

   .نفرد خلف الصفملا اطلعت عليه من رأي ابن تيمية يف حكم صالة امل

وأفيدك بأنين قد اطلعت على كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهللا           
الذي أرفقته بالرسالة وهو القول بصحة صالة املنفـرد خلـف الـصف             

 ولكن األصح   ،للحاجة إذا مل جيد من يصف معه وهو قول قوي بال شك           
قوله صلى   عموم   : أوهلا :منه واألوفق لظاهر السنة عدم الصحة ألمور ثالثة       

   ال صالة(( :اهللا عليه وسلم

                                                
 . هـ١٤١٧ / ١١ / ١٠، وتاريخ ٢ / ٣١١٦ صدرت من مكتب مساحته برقم -١
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 أنه صلى اهللا عليه وسلم أمـر        : ثانيها . ومل يفصل  )١())ملنفرد خلف الصف  
من صلى خلف الصف وحده أن يعيد ومل يستفصل منه هل وجد أحدا أم              

 ، ولو كان معذورا عند عدم وجود من يصف معـه الستفـصله            ،مل جيد 
 : ثالثهـا  .ال جيوز عند أهل العلم    ومعلوم أن تأخري البيان عن وقت احلاجة        

أن يف ذلك سدا لذريعة التساهل بالصالة خلف الصف منفردا بدعوى أنه            
 والغالب أنه لو مل يستعجل لوجد فرجة يف الصف          ،مل جيد فرجة يف الصف    

 وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه والسالم        .أو متكن من الوقوف عن ميني اإلمام      
   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

                                                
، وابن ماجه   ))ة لرجل فرد خلف الصف    ال صال ((بلفظ  ) ٥٧٠٨(برقم  ) مسند املدنيني ( رواه أمحد يف     -١

 )).ال صالة للذي خلف الصف: ((بلفظ) ٩٩٣(برقم ) إقامة الصالة(يف 



  

 - ٢٢١ -

 هل تصح الصالة للمنفرد خلف الصف؟ وهل جيوز له سحب           :س
دال مـن الـصالة بعـد اجلماعـة         أحد املصلني من الصف األمامي ب     

  )١(؟لوحده
 لقول  . وال تصح صالته   ، ال جيوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف       :ج

 وألنه صلى   )٢())ال صالة ملنفرد خلف الصف    (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 رأى رجال يصلي خلف الصف وحـده فـأمره أن يعيـد     اهللا عليه وسلم  

 فإن مل جيد صف عـن       ،الصالة بل عليه أن يلتمس فرجة حىت يدخل فيها        
 إال وجب عليه االنتظار حىت يأيت من يـصف          ،ميني اإلمام إن أمكن ذلك    

 فإن انقضت الصالة ومل يأته أحد صلى        . ولو خاف أن تفوته الصالة     ،معه
   .وحده

 وأن حيـرص    ،م أن يبادر للصالة مع اجلماعة     والواجب على كل مسل   
 لقـول اهللا    . وهي املساجد  ،على إدراكها كاملة مع اجلماعة يف بيوت اهللا       

 وقولـه   ، اآلية ٣﴾حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى    ﴿ :عز وجل 
   :عز وجل

                                                
 . هـ١٤١٨ / ٥ / ٢٤وتاريخ ) ١٦١٠(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف -١
)) ال صالة لرجل فرد خلف الـصف      ((ولفظه  ) ١٥٨٦٢(برقم  ) مسند املدنيني ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

ولفظـه  ) ١٠٠٣(باب صالة الرجل خلف الصف وحده، برقم ) إقامة الصالة والسنة فيها   ( يف   وابن ماجه 
 )).ال صالة للذي خلف الصف((
 .٢٣٨ سورة البقرة اآلية -٣
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 وقول الـنيب    )١(﴾ِعنيوأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكِ      ﴿
من مسع النداء فلم يأته فال صـالة لـه إال مـن             (( :صلى اهللا عليه وسلم   

قال خوف أو   ( ما هو العذر؟     : قيل البن عباس رضي اهللا عنهما      )٢())عذر
 وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقـال يـا               ).مرض

 من رخصة أن أصـلي      رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فهل يل         
 قـال   ))هل تسمع النداء بالصالة   ((يف بييت؟ فقال له صلى اهللا عليه وسلم         

 واألحاديـث يف    ، أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه     )٣())فأجب((نعم قال   
   .هذا املعىن كثرية

  

 ، دخلت املسجد ألداء الصالة فوجدت أن الصف قد اكتمـل          :س
ـ   ،ومل أستطع أن أصف جبانب اإلمام      ف الـصف ركعـة      فصليت خل

 ويف الركعة الثانية حضر من جاورين من الصف وبعد تـسليم            ،وحدي
  )٤(اإلمام قمت وأتيت ذه الركعة فهل هذا صحيح؟

                                                
 .٤٣ سورة البقرة اآلية -١
 ).٧٩٣(باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة، برقم ) املساجد واجلماعات( رواه ابن ماجه يف -٢
باب جيب إتيان املسجد على من مسع النداء، بـرقم          ) املساجد ومواضع الصالة  (م مسلم يف     رواه اإلما  -٣
 ). ٨٥٠(باب احملافظة على الصلوات حيث ينادى ن، برقم ) اإلمامة(، والنسائي يف )٦٥٣(
 . هـ١٤١٢يف ذي القعدة ) الة العربية( نشرت يف -٤



  

 - ٢٢٣ -

 لقول النيب صـلى اهللا عليـه    . من صلى خلف الصف ال صالة له       :ج
 فإذا صليت وحدك خلف الصف      ))ال صالة ملنفرد خلف الصف    (( :وسلم

 وقد ثبـت عنـه      ،صحيحة وعليك أن تعيدها   ركعة أو أكثر فالصالة غري      
صلى اهللا علي وسلم أنه رأى رجال يصلي خلف الصف وحده فـأمره أن              

 فعليك أن تصرب حـىت  ))ال صالة ملنفرد خلف الصف   ((يعيد الصالة وقال    
يأيت من يصف معك أو تلتمس فرجة يف الصف فتدخل فيها أو مع اإلمام              

   . وباهللا التوفيق،ال أما أن تصلي وحدك خلف الصف ف،عن ميينه

  

 ما حكم صالة املنفرد خلف الصف؟ وإذا دخل داخل ومل جيد            :س
  )١(مكانا يف الصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد صبيا مل يبلغ فهل يصف معه؟

 لقول النيب صلى اهللا     . البطالن : حكم الصالة خلف الصف منفردا     :ج
ى اهللا   وألنه ثبت عنه صـل     ))ال صالة ملنفرد خلف الصف    (( :عليه وسلم 

عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيـد الـصالة ومل               
يسأله هل وجد فرجة أم ال فدل ذلك على أنه ال فرق بني من وجد فرجة                

 سدا لذريعة التساهل يف الصالة خلـف الـصف          ،يف الصف ومن مل جيد    
   .منفرداً

                                                
 .حممد الشايع يف كتاب/  العلم، وطبعها األخ  من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من بعض طلبة-١
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لكن لو جاء املسبوق واإلمام راكع فركع دون الـصف مل دخـل يف        
 ملا ثبت يف صحيح البخاري رمحـه اهللا         ، قبل السجود أجزأه ذلك    الصف

عن أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه أنه جاء إىل الصالة والـنيب صـلى اهللا                
عليه وسلم راكع فركع دون الصف مث دخل إىل الصف فقال لـه الـنيب               
صلى اهللا عليه وسلم بعد السالم زادك اهللا حرصا وال تعد ومل يأمره بقضاء              

   .عةالرك

أما من جاء واإلمام يف الصالة ومل جيد فرجة يف الصف فإنـه ينتظـر              
 أو يتقـدم    ، ولو صبيا قد بلغ السابعة فـأكثر       ،حىت يوجد من يصف معه    

   .فيصف عن ميني اإلمام عمال باألحاديث كلها

   .وفق اهللا املسلمني مجيعا للفقه يف الدين والثبات عليه إنه مسيع قريب
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 . ع . أ .عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم أ         من عبد العزيز بن     
   . وفقه اهللا.خ

   : وبعد.السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 / ٢٣ يف   ١٢٢١فإشارة إىل استفتائك املقيد يف إدارة البحوث بـرقم          

 هـ نفيدك بأنه جرى النظر فيه وإليك جواب كـل سـؤال             ١٤٠٥ / ٤
   :عقبه

ائمة والصف تاما ومل جيـد       رجل دخل املسجد ووجد الصالة ق      :س
 ،فرجة وصلى خلف املأمومني خلف الصف ومل يسحب أحد املـصلني          

  )١(فهل صالته صحيحة أم ال؟

 صالته غري صحيحة يف أصح قويل العلماء لقوله صلى اهللا عليـه             :ج
 وألنه صلى اهللا عليه وسـلم رأى  ))ال صالة ملنفرد خلف الصف (( :وسلم

 رواه أمحد وأبـو     . أن يعيد الصالة   رجال يصلي خلف الصف وحده فأمره     
 وصلى  ، وباهللا التوفيق  .داود والترمذي وصححه ابن حبان وإسناده حسن      

   .اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
 . هـ١٤٠٥ / ٨ / ١٥، وتاريخ ٢ / ١٦٦٧ صدرت من مكتب مساحته برقم -١
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 أرجو من مساحتكم إفادتنا عن صالة الرجل منفـردا خلـف            :س
 هل هي صحيحة أم عليه اإلعادة كما أمـر الـنيب       ،لفريضةالصف يف ا  

 ،صلى اهللا عليه وسلم الرجل الذي رآه منفردا خلف الصف باإلعـادة           
وهل هذا احلديث صحيح أم غري صحيح أم منسوخ أم يتضارب مـع             
أحاديث أخرى يف هذا الصدد؟ نرجو توضيح ذلك توضـيحا شـافيا            

 ملن أتى إىل املسجد والصف       وهل جيوز  ، ألنه كثر اجلدل يف ذلك     .كافيا
األول منه منته وخيشى فوات الركعة أن يسحب رجـال مـن وسـط              

 مع العلم أنـه إذا انتظـر        ،الصف أم يكرب ويدخل يف الصالة أم ينتظر       
  .)١(خيشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك اهللا فيكم

 لقول النيب صلى    . ال جيوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده        :ج
 وإذا صلى وحده وجب     ))ال صالة ملنفرد خلف الصف    (( :اهللا عليه وسلم  
 هلذا احلديث وللحديث الذي ذكرتـه يف الـسؤال ومهـا            ،عليه أن يعيد  

   .حديثان صحيحان

 ألن احلـديث الـوارد يف ذلـك         .وليس له أن جير من الصف أحدا      
   وعليه أن يلتمس فرجة يف الصف حىت يدخل،ضعيف

                                                
 ).١٠٦(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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 فإن مل يتيسر له ذلك انتظـر        ،ذلكفيها أو يصف عن ميني اإلمام إن تيسر         
 هذا هو األصـح مـن قـويل    ،حىت يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة 

 والواجب على   .العلماء لألحاديث املذكورة وغريها مما جاء يف هذا املعىن        
 . ردها إىل اهللا ورسوله وعدم التقليد يف ذلك        ،أهل العلم يف مسائل التنازع    

ا الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسـولَ        يا أَيه ﴿ :لقول اهللا عز وجل   
وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسـوِل ِإنْ             

ولقولـه   )١(﴾كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا        
 واهللا ويل   .)٢(﴾وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّـهِ        ﴿ :سبحانه
   .التوفيق

 ما احلكم إذا دخل املصلي املسجد ومل جيد له مكانا يف الصف             :س
 هل جيوز له أن يسحب أي شخص من الصف األول أم مـاذا              ،األول
  )٣(يفعل؟
الصفوف كاملة ومل جيد فرجة يف       إذا دخل الرجل املسجد فوجد       :ج
 فعليه أن ينتظر حىت جيد فرجة أو حيضر معه أحد أو يصف عـن               ،الصف

   وليس له جذب ،ميني اإلمام

                                                
 .٥٩ سورة النساء اآلية -١
 .١٠ سورة الشورى اآلية -٢
 ).١٠٧(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -٣
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وألن جذبـه مـن   ؛   ألن احلديث الوارد يف ذلك ضعيف      ،أحد من الصف  
 وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بـسد          ،الصف يسبب فرجة يف الصف    

   . وباهللا التوفيق،الفرج

  

 رجل دخل يف الصالة منفردا ويف الركعة الثانية دخـل معـه             :س
 وبعد سالم اإلمام قام وأتى بركعة خامسة علي اعتبار أن           ،شخص آخر 

 فهـل   ،الركعة األوىل غري صحيحة ألنه أداها منفردا خلـف الـصف          
   )١(صالته صحيحة؟ وكيف يتصرف من حصل له مثل ذلك؟

ال صالة ملنفرد   (( :لم أنه قال   قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وس        :ج
 وثبت عنه عليه الصالة والسالم أيضا أنه رأى رجـال           )٢())خلف الصف 

يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصالة لكن مـن ركـع دون              
 ملا روى البخـاري  ،الصف مث دخل يف الصف قبل السجود أجزأته الركعة     

املسجد والنيب صلى   يف صحيحه أن أبا بكرة الثقفي رضي اهللا عنه جاء إىل            
  اهللا 

                                                
 ).١٠٨(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
، ))ال صالة لرجل فرد خلف الـصف      : ((بلفظ) ٥٧٠٨(برقم  ) مسند املدنيني ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

 )).ال صالة للذي خلف الصف: ((بلفظ) ٩٩٣(برقم ) إقامة الصالة(وابن ماجه يف 
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عليه وسلم راكع فركع دون الصف مث دخل يف الصف فقال له النيب صلى              
 ، ومل يأمره بقضاء الركعـة    )١())زادك اهللا حرصا وال تعد    ((اهللا عليه وسلم    

 وأن مثل هذا العمل مستثىن من قوله صـلى اهللا           ،فدل ذلك على إجزائها   
   .واهللا ويل التوفيق. ))ال صالة ملنفرد خلف الصف(( :عليه وسلم

  

                                                
 ).٧٨٣(برقم ) األذان(، والبخاري يف )٩٨٩٢(برقم ) مسند البصريني( رواه اإلمام أمحد يف -١
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  )١(مضاعفة الصالة يعم الحرم كله

 هل مضاعفة الصالة يف املسجد احلرام يشمل احلرم كله أم هو            :س
  خاص باملسجد نفسه؟ 

 وأصحهما أن املضاعفة تعم مجيـع       ، يف املسألة قوالن ألهل العلم     :ج
جد احلرم لعموم اآليات واألحاديث الدالة على أن احلرم كله يسمى املـس           

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ويصدونَ عن سِبيِل اللَِّه       ﴿ : منها قوله جل وعال    ،احلرام
          نماِدي والْبِفيِه و اِكفاًء الْعواِس سِللن اهلْنعاِم الَِّذي جرِجِد الْحسالْمو

 واملسجد احلرام هنا يعـم      )٢(﴾يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْه ِمن عذَاٍب أَِليمٍ       
   .مجيع احلرم ويف معناها آيات أخرى

لكن الصالة يف املسجد الذي حول الكعبة هلا مزية فضل من وجـوه             
 وإمجـاع العلمـاء علـى       ، والقرب من الكعبة   ، كثرة اجلمع  :كثرية منها 

 خبالف املساجد األخرى ففيها اخلالف الذي أشـرنا         ،مضاعفة الصالة فيه  
   . التوفيق واهللا ويل،إليه

  

                                                
 . هـ١٤١٠ / ٥ / ٢، بتاريخ )جملة الدعوة( نشرت يف -١
 .٢٥ سورة احلج اآلية -٢
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 هل الصالة   : من سيدين يف أستراليا يقول يف سؤاله       . ع . األخ م  :س
يف الساحات احمليطة باحلرم املكي الشريف أو املسجد النبوي هلا نفـس            
األفضلية واألجر الذي حيصل من الصالة داخل احلرمني الـشريفني ؟           

  )١(.أرشدونا مأجورين

 ،جد النبوي هلا حكم املزيـد  الزيادات اليت يف املسجد احلرام واملس     :ج
وتضاعف فيها الصالة كما تضاعف يف املسجد األصلي فـضال مـن اهللا             

   . واهللا املوفق.وإحسانا

  

                                                
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة من -١
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 - ٢٣٣ -

   

  صالة أهل األعذار 
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  )١(أحكام طهارة المريض

 وهذا  ،وردنا عدد من األسئلة حول أحكام طهارة املريض وصالته        
   :جواا مفصال فيما يلي

الة والسالم على أشـرف األنبيـاء        والص ، احلمد هللا رب العاملني    :ج
   : وبعد، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،واملرسلني

 فإن رفع احلـدث     ،لقد شرع اهللا سبحانه وتعاىل الطهارة لكل صالة       
وإزالة النجاسة سواء كانت يف البدن أو الثوب أو املكـان املـصلى فيـه         

ن يتوضـأ    فإذا أراد املسلم الصالة وجـب أ       .شرطان من شروط الصالة   
 وال  ، أو يغتسل إن كان حدثه أكرب      ،الوضوء املعروف من احلدث األصغر    

بد قبل الوضوء من االستنجاء باملاء أو االستجمار باحلجارة يف حق مـن             
 وفيما يلي بيان لبعض األحكـام       ،بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة      

   :املتعلقة بذلك

  ن السبيلني كالبول  فاالستنجاء باملاء واجب لكل خارج م-

                                                
 ).٥٤(اجلزء الثاين ص ) كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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 إمنا عليـه    ، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء         ،والغائط
   . ألن االستنجاء إمنا شرع إلزالة النجاسة وال جناسة ها هنا؛الوضوء

واالستجمار يقوم مقام االستنجاء باملاء ويكون باحلجارة أو ما يقـوم        
ملا ثبت عن النيب صلى      ، وال بد فيه من ثالثة أحجار طاهرة فأكثر        ،مقامها

  .)١())من استجمر فليوتر(( :اهللا عليه وسلم أنه قال

إذا ذهب أحـدكم إىل الغـائط       (( :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم أيضا     
 رواه أبـو    )٢())فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب ن فإا جتزئ عنـه         

 ،ر ولنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن االستجمار بأقل من ثالثة أحجا           .داود
   .رواه مسلم

 ،وال جيوز االستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما لـه حرمـة           
 - وما أشبهها كاملناديل واللـنب     ،واألفضل أن يستجمر اإلنسان باحلجارة    

 ألن احلجارة تزيل    . مث يتبعها املاء   ، وحنو ذلك  -اليابس من التراب واجلص   
  عني 

                                                
 ).٣٥٠(برقم ) ارةالطه(، ومسلم يف )١٥٦(برقم ) الوضوء( رواه البخاري يف -١
 ).٦٦٨(برقم ) الطهارة(، والدارمي يف )٣٦(برقم ) الطهارة( رواه أبو داود يف -٢
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سان خمري بني االستنجاء باملاء      واإلن ، فيكون أبلغ  ،النجاسة واملاء يطهر احملل   
   . أو اجلمع بينهما،أو االستجمار باحلجارة وما أشبهها

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يـدخل        (عن أنس رضي اهللا عنه قال       
 متفـق   )اخلالء فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء وعرتة فيستنجي باملاء          

   .عليه

مـرن  (( مـن النـساء     وعن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت جلماعة       
أزواجكن أن يستطيبوا باملاء فإين أستحييهم وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه            

   . هذا حديث صحيح: قال الترمذي))وسلم كان يفعله

 ألنه يطهر احملل ويزيـل      ،وإن أراد االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل      
 ثالثـة    وإن اقتصر على احلجر أجزأه     ، وهو أبلغ يف التنظيف    ،العني واألثر 

 ،أحجار إذا نقي ن احملل فإن مل تكف زاد رابعا وخامسا حىت ينقي احملل             
 من استجمر   : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،واألفضل أن يقطع على وتر    

انـا  (( : لقول سلمان يف حديثه    ،فليوتر وال جيوز االستجمار باليد اليمىن     
   ولقوله صلى )١())يمينهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستنجي أحدنا ب

                                                
 ).٣٨٦(باب االستطابة برقم ) كتاب الطهارة( رواه مسلم يف -١
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ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمـسح          (( :اهللا عليه وسلم  
  .)١())من اخلالء بيمينه

 استجمر بيمينه   ،وإن كان أقطع اليسرى أو ا كسر أو مرض وحنومها         
 ، وإن مجع بني االستجمار واالستنجاء باملـاء       ،للحاجة وال حرج يف ذلك    

   .كان أفضل وأكمل

 خفـف اهللا    ،ا كانت الشريعة اإلسالمية مبنية على اليسر والسهولة       ومل
سبحانه وتعاىل عن أهل األعذار عبادام حبسب أعذارهم ليتمكنوا مـن           

وما جعلَ علَيكُم ِفـي     ﴿ : قال تعاىل  ،عبادته تعاىل بدون حرج وال مشقة     
 الْيـسر وال يِريـد      يِريد اللَّه ِبكُم  ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾الديِن ِمن حرجٍ  

 رسالْع ٣(﴾ِبكُم(   وقال عز وجل :  ﴿   متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات﴾)وقـال   )٤ 
 : وقال )٥())إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم      (( :عليه الصالة والسالم  

  .)٦())إن الدين يسر((
                                                

 ).٣٩٢(برقم ) كتاب الطهارة( رواه مسلم يف -١
 .٧٨ سورة احلج اآلية -٢
 .١٨٥ سورة البقرة اآلية -٣
 .١٦ اآلية  سورة التغابن-٤
برقم ) الفضائل(واللفظ له، ومسلم يف     ) ٦٧٤٤(، برقم   )االعتصام بالكتاب والسنة  ( رواه البخاري يف     -٥
)٤٣٤٨.( 
 ).٣٨(برقم ) اإلميان( رواه البخاري يف -٦
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صـغر أو   فاملريض إذا مل يستطع التطهر باملاء بأن يتوضأ من احلـدث األ           
 ،يغتسل من احلدث أال كرب لعجزه أو خلوفه من زيادة املرض أو تأخر برئه             

 ، أن يضرب بيديه على التراب الطـاهر ضـربة واحـدة       :فإنه يتيمم وهو  
وِإنْ كُنـتم   ﴿ :فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعـاىل        

ن الْغاِئِط أَو المستم النـساَء      مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاَء أَحد ِمنكُم مِ        
        ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَيِعيدوا صممياًء فَتوا مِجدت ١(﴾فَلَم( 

 لقـول اهللا    ،والعاجز عن استعمال املاء حكمه حكم من مل جيـد املـاء           
إذا (( :ه صلى اهللا عليه وسلم     ولقول )٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :سبحانه

  .))أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

   :وللمريض يف الطهارة عدة حاالت

 إن كان مرضه يسريا ال خياف من استعمال املاء معـه تلفـا وال               -١
مرضا خموفا وال إبطاء برء وال زيادة أمل وال شينا فاحشا وذلك كـصداع              

تعمال املاء الدافئ وال ضـرر       أو كان ممن ميكنه اس     ،ووجع ضرس وحنومها  
 ألن إباحته لنفي الضرر وال ضـرر عليـه ؛     . فهذا ال جيوز له التيمم     ،عليه

   .وألنه واجد للماء فوجب عليه استعماله

                                                
 .٤٣ سورة النساء اآلية -١
 .١٦ سورة التغابن اآلية -٢
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 أو ، أو تلـف عـضو  ،وإن كان به مرض خياف معه تلف النفس   -٢
 فهذا  ،حدوث مرض خياف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة           

وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَـانَ ِبكُـم         ﴿ : لقوله تعاىل  .ممجيوز له التي  
   .)١(﴾رِحيما
 وإن كان به مرض ال يقدر معه على احلركة وال جيد من يناولـه               -٣

   .املاء جاز له التيمم
 من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال املـاء              -٤
 وإن أمكنه غسل الـصحيح مـن        ،ابقة جاز له التيمم لألدلة الس     ،فأجنب

   .جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي
 إذا كان املريض يف حمل مل جيد ماء وال ترابا وال من حيـضر لـه                 -٥

 ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيـل الـصالة           ،املوجود منهما 
   .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :لقول اهللا سبحانه

املصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الـريح           املريض   -٦
 عليه أن يتوضأ لكل صالة بعد دخول وقتها ويغسل مـا            ،ومل يربأ مبعاجلته  

 لقولـه   . أو جيعل للصالة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك         ،يصيب بدنه وثوبه  
   :تعاىل

                                                
 .٢٩ سورة النساء اآلية -١
 .١٦ سورة التغابن اآلية -٢
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ِريـد اللَّـه   ي﴿ : وقوله تعاىل)١(﴾وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرجٍ      ﴿
     رسالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي إذا (( : وقوله صلى اهللا عليه وسـلم      )٢(﴾ِبكُم
 وحيتاط لنفسه احتياطا مينـع انتـشار   ))أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم    

   .البول أو الدم يف ثوبه أو جسمه أو مكان صالته

يف املصحف حـىت    وله أن يفعل يف الوقت ما تيسر من صالة وقراءة           
 فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن            ،خيرج الوقت 

كان ال يستطيع الوضوء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر املستحاضة أن             
   .تتوضأ لوقت كل صالة وهي اليت يستمر معها الدم غري دم احليض

 ،عمال املاء  وبالقدرة على است   ،ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء      
   . واهللا ويل التوفيق،أو وجوده إن كان معدوما

  

                                                
 .٧٨ سورة احلج اآلية -١
 .١٨٥ سورة البقرة اآلية -٢
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  )١(كيفية صالة المريض

 ، له أن يصلي جالـسا     ،أمجع أهل العلم على أن من ال يستطيع القيام        
 ،فإن عجز عن الصالة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه           

 على جنبـه     فإن عجز عن الصالة    ،واملستحب أن يكون على جنبه األمين     
صـل  (( :صلى مستلقيان لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن حـصني          

 رواه البخاري   )٢())قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب         
  .))فإن مل تستطع فمستلقيا(( :وزاد النسائي

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود مل يسقط عنـه             
 لقولـه   .ومئ بالركوع مث جيلس ويومئ بالسجود      بل يصلي قائما في    ،القيام
صـل  (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسـلم      )٣(﴾وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتني  ﴿ :تعاىل
 وإن كان بعينه    )٤(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ : ولعموم قوله تعاىل   ))قائما

  مرض فقال 

                                                
 ).٥٨(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
 ).٨١٥(برقم ) الصالة(، وأبو داود يف )١٠٥٠(برقم ) اجلمعة( رواه البخاري يف -٢
 .٢٣٨ سورة البقرة اآلية -٣
 .١٦ سورة التغابن اآلية -٤
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 فلـه  ، وإال فال إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك   :ثقات من علماء الطب   
   .أن يصلي مستلقياً

ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ ما وجيعل السجود أخفـض           
 وإن مل   ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود        ،من الركوع 

 إن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكـع         ،ميكنه أن حيين ظهره حىن رقبته     
 وجهـه إىل األرض يف   ويقـرب ،فمىت أراد الركوع زاد يف احننائه قلـيال     

 وإن مل يقدر على اإلمياء برأسه       ،السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك      
   .كفاه النية والقول

وال تسقط عنه الصالة ما دام عقله ثابتا بأي حال من األحوال لألدلة             
 ومىت قدر املريض يف أثناء الصالة على ما كان عاجزا عنـه مـن      .السابقة

 انتقل إليه وبىن على ما مـضى        ،و سجود أو إمياء   قيام أو قعود أو ركوع أ     
 وإذا نام املريض أو غريه عن صالة أو نسيها وجب عليـه أن              ،من صالته 

 وال جيوز له تركها إىل      ،يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره هلا        
من نام عن   (( : لقوله صلى اهللا عليه وسلم     .دخول وقت مثلها ليصليها فيه    

 وتال قولـه    )١())ليصلها مىت ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك       صالة أو نسيها ف   
   وأَِقِم الصالةَ﴿تعاىل 

                                                
بـرقم  ) املساجد ومواضع الصالة  (، ورواه مسلم يف     )٥٦٢( برقم   )مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     -١
)١١٠٤، ١١٠٢.( 
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  )١(﴾ِلِذكِْري

 بل جيب على املكلـف      ،وال جيوز ترك الصالة بأي حال من األحوال       
 فـال  ،أن حيرص على الصالة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته     

ان مريضا مـا دام عقلـه       جيوز له ترك املفروضة حىت يفوت وقتها ولو ك        
 فإذا تركهـا عامـدا      ، بل عليه أن يؤديها يف وقتها حسب استطاعته        ،ثابتا

وهو عاقل عامل باحلكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إمياء فهـو             
 لقول النيب صلى اهللا     . وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل كفره بذلك         ،عامل

 )٢())ة فمن تركها فقد كفـر     العهد الذي بيننا وبينهم الصال    (( :عليه وسلم 
رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة      (( :ولقوله عليه الصالة والسالم   
   .)٣())سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا

 ،وإن شق عليه فعل كل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصر            
 إن شـاء    ،وبني املغرب والعشاء مجع تقدمي أو مجع تأخري حسبما يتيسر له          

  قدم العصر مع الظهر وإن شاء 

                                                
 .١٤ سورة طه اآلية -١
برقم ) اإلميان(، باب ما جاء فيمن ترك الصالة، والترمذي يف          )كتاب إقامة الصالة  ( رواه ابن ماجه يف      -٢
)٢٥٤٥.( 
 ).٢١٠٥٤، ٢١٠٠٨(برقم ) صارمسند األن(، وأمحد يف )٢٥٤١(برقم ) اإلميان( رواه الترمذي يف -٣
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 وإن شـاء أخـر   ، وإن شاء قدم العشاء مع املغرب    ،أخر الظهر مع العصر   
 ألن  ، أما الفجر فال جتمع مع ما قبلها وال مع ما بعدها           .املغرب مع العشاء  

   .وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها
   .هذا بعض ما يتعلق بأحوال املريض يف طهاراته وصالته

 ، ويكفر سيئام  ،اسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يشفي مرضى املسلمني       و
 .وأن مين علينا مجيعا بالعفو والعافية يف الدنيا واآلخرة إنه جـواد كـرمي             

   .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

  

 األخت اليت رمزت المسها بأم عبد السالم من القصب تقـول            :س
ي يصلي على الكرسي لعجزه هـل جيـب أن           اإلنسان الذ  :يف سؤاهلا 

يكون هناك فرق بني ركوعه وسجوده من ناحية وضع اليدين واحننـاء            
   )١( أرشدونا جزاكم اهللا خريا؟. أم أن األمر يف هذا واسع،الظهر

 أن  ، أو على الكرسي   ، الواجب على من صلى جالسا على األرض       :ج
يه على ركبتيه يف     والسنة له أن جيعل يد     ،جيعل سجوده أخفض من ركوعه    

   أما يف حال السجود ،حال الركوع

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
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 فإن مل يـستطع جعلـهما   ،فالواجب أن جيعلهما على األرض إن استطاع    
أمـرت أن   (( : ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          ،على ركبتيه 

أسجد على سبعة أعظم اجلبهة وأشار إىل أنفه واليدين والركبتني وأطراف           
   .)١())القدمني

 لقـول   ،ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فال حرج يف ذلك          
 وقول النيب صـلى اهللا عليـه        )٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :اهللا سبحانه 

   . متفق على صحته)٣())إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(( :وسلم

  

 بعـض النـاس     : من ميسان يقول يف سؤاله     . ج . أ . األخ ص  :س
 ولـذلك   ، كبار السن ال يستطيعون السجود واجللوس للتشهد       وخاصة

نراهم يصلون قائمني مث عند السجود جيلسون على كرسـي أو علـى             
  اجلدار احلاجز بني 

                                                
بـاب  ) األذان(، والبخـاري يف     )٢٦٥٣(برقم  ) بداية مسند عبد اهللا بن عباس     ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

 ).٤٩٠(باب أعضاء السجود برقم ) الصالة(، ومسلم يف )٨١٢(السجود على األنف برقم 
 .١٦التغابن اآلية  سورة -٢
) االعتصام بالكتاب والسنة  (، والبخاري يف    )٩٢٣٩(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٣

باب فـرض احلـج مـرة يف العمـر          ) احلج(، ومسلم يف    )٧٢٨٨(باب االقتداء بسنن رسول اهللا برقم       
)١٣٣٧.( 
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   )١(الصفوف فما حكم فعلهم هذا؟

 إذا كان ال يـستطيع سـوى        ، ال أعلم حرجا فيما ذكره السائل      :ج
 : وقوله سـبحانه )٢(﴾ ما استطَعتمفَاتقُوا اللَّه﴿ : لقول اهللا عز وجل ،ذلك
  .)٣(﴾ال يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإال وسعها﴿

 :ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن حصني رضي اهللا عنهما           
صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلـى جنـب فـإن مل       ((

 ،نسائي يف سـننه    وال ، أخرجه البخاري يف صحيحه    )٤())تستطع فمستلقيا 
   . واهللا ويل التوفيق.وهذا لفظ النسائي

  

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
 .١٦ سورة التغابن اآلية -٢
 .٢٨٦ سورة البقرة اآلية -٣
فـإن مل   ((، بدون   )١١١٧(باب إذا مل يطق قاعدا صلى على جنب برقم          ) اجلمعة( رواه البخاري يف     -٤

 ).١٥٠٧(برقم ) ٦٦١ / ١) (املنتقى(وقد عزا هذه الزيادة للنسائي اد ابن تيمية يف )) تستطع فمستلقيا
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  من توفيت ولم تستطع

  الصوم والصالة وقت مرضها

 : من العراق تقول   . ل . ي . ف . هذا سؤال بعثت به األخت ر      :س
 منذ سـنتني    ، وقد مرضت مرضا شديدا    ،كانت والديت تصوم وتصلي   

ا لعـدم   توفيت على أثره ومل تكن تصوم وال تصلي يف وقـت مرضـه            
 ، فهل يلزمين دفع كفارة عنها أو الصيام والـصالة عنـها           ،االستطاعة

   )١(أفيدوين بارك اهللا فيكم؟

 ما دامت ماتت وهي مريضة وال تستطيع الصيام فليس علـيكم             :ج
الصيام عنها إذا كانت ماتت وهي يف مرضها الذي مل تستطع الصيام فيـه             

 وليس عليك إطعـام أيـضا       هذه املدة الطويلة فإنك ال تقضني عنها شيئا       
 كان الواجب عليهـا     ، أما الصالة فقد غلطت يف ترك الصالة       ،واحلمد هللا 

 والواجب على املـريض أن  ،أن تصلي ولو كانت مريضة ال تؤجل الصالة      
 وإن  ، إن استطاع الصالة قائما صـالها قائمـا        ،يصلي على حسب حاله   

   فإن مل يستطع القعود صلى على ،عجز صلى قاعدا

                                                
 ).١١٠(، الشريط رقم )ر على الدربنو( من برنامج -١
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 فإن مل يـستطع     ،األمين وهو األفضل أو األيسر على حسب طاقته       جنبه  
 هكذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،الصالة على جنبه صلى مستلقيا    

صل قائما  (( : قال له  ،ملا شكا إليه بعض الصحابة رضي اهللا عنهم املرض        
فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلـى جنـب فـإن مل تـستطع                

   .ه البخاري والنسائي وهذا اللفظ للنسائي روا)١())فمستلقيا

هذا هو الواجب على املريض ذكرا كان أو أنثى يـصلي قاعـدا إذا              
عجز عن القيام سواء كان قاعدا مستوفزا أو متربعـا أو كجلـسته بـني       

 فإن عجز عن القعود صلى على جنبه األمين أو          ،السجدتني كل ذلك جائز   
 أركان الصالة وواجباا ويـتكلم   ينوي ،األيسر واألمين أفضل إن استطاع    

 ويكرب ويقرأ الفاحتة أوال ويقرأ ما تيسر بعدها مث يكرب وينوي            ،مبا يستطيع 
 مث  ،الركوع ويقول سبحان ريب العظيم ثالثا أو أكثر والواجـب واحـدة           

 مث يقول بعدها ربنا ولك      ،يقول مسع اهللا ملن محده ناويا الرفع من الركوع        
األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت مـن         احلمد ملء السموات وملء     

 مث يكرب ناويا السجود ويقول سبحان ريب األعلى ثالثا أو أكثر            ،شيء بعد 
 مث يكرب ناويا الرفع من السجود ناويـا اجللـوس بـني           ،والواجب واحدة 

  السجدتني ويقول 

                                                
 ).١١١٧(برقم ) اجلمعة( رواه البخاري يف -١
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 مل يكرب ناويا الـسجدة      ،رب اغفر يل ثالثا أو أكثر والواجب مرة واحدة        
 ويستحب له اإلكثـار مـن       ،يقول سبحان ريب األعلى كما تقدم     الثانية و 

 وهكذا يفعل يف الركعة الثانية ومـا بعـدها بالنيـة            ،الدعاء يف السجود  
 وال يشرع لك الصالة عنها وإمنا عليك الدعاء هلا          ،والكالم حسب طاقته  

 أما إذا كانت تدعو األمـوات       ،والترحم عليها إذا كانت موحدة مسلمة     
 ، ألن هذا شرك أكرب    .موات تدعو غري اهللا فهذه ال يدعى هلا       وتستغيث باأل 

فإذا كانت يف حياا تدعو األموات أو تذبح هلم أو تستغيث فهـذا مـن               
ألن دعاء األموات واالستغاثة م والذبح هلم والنذر هلـم          ؛  الشرك األكرب 

 كـل  ، يا سيدي يا عبد القادر اشف مريضي انصرين أو عافين       :كأن يقول 
 والذي ميوت وهو على هذه احلالة ال يدعى له ألنه           ،لشرك األكرب هذا من ا  

 أما إذا كانـت موحـدة ال       ،مات على الشرك نسأل اهللا السالمة والعافية      
تدعو األموات بل تعبد اهللا وحده فإنه يدعى هلا ويستغفر هلا وال يـصلى              

   . ا هـ.عنها ؛ ألن الصالة ال تقضي عن امليت
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  )١(عملية أم بعدهاهل يصلي المريض قبل ال

 من املعلـوم    : م من مكة املكرمة يقول يف سؤاله       . م . أ \ األخ   :س
 وبعد اإلفاقة يبقى متأملا عـدة  ،أن املريض بعد إجراء العملية يبقى خمدرا  

 فهل يصلي قبل إجراء العملية والوقت مل يدخل بعد؟ أم يؤخر            ،ساعات
أخر ذلك يوما   الصالة حىت يكون قادرا على أدائها حبضور حسي ولو ت         

   .فأكثر؟ أفتونا مأجورين

 فإذا أمكن أن يتأخر بدء      ، الواجب على الطبيب أن ينظر يف األمر       :ج
العملية حىت يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي املريض الظهر والعصر مجعـا           

 وهكذا يف الليل يصلي املغرب والعـشاء مجعـا إذا    ،إذا دخل وقت الظهر   
ا إذا كان العالج ضحى فإن املـريض         أم ،غابت الشمس قبل بدء العملية    

 ،يكون معذورا إذا دعت احلاجة إىل إجراء العملية قبل دخـول الوقـت            
 مىت أفاق قـضى     ،وعليه إذا أفاق أن يقضي ما عليه ولو بعد يوم أو يومني           

 إذا أفاق وانتبه ورجع إليـه       ،ما عليه واحلمد هللا وال شيء عليه مثل النائم        
   ، على الترتيبوعيه صلى األوقات اليت فاتته

                                                
 . هـ١٤١٤، يف صفر )١٩٣(العدد ) الة العربية( نشرت يف -١
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 لقول الـنيب صـلى اهللا   ،يرتبها ظهرا مث عصرا وهكذا حىت يقضي ما عليه       
من نام عن الصالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفـارة            (( :عليه وسلم 
   . متفق عليه)١())هلا إال ذلك

 فـإن   ،واإلغماء بسبب املرض أو العالج حكمه حكم النوم إذا طال         
 وصار يف حكم املعتوه حىت يرجع       ،عنه القضاء طال فوق ثالثة أيام سقط      

 لقول النيب صـلى اهللا      .إليه عقله فيبتدئ فعل الصالة بعد رجوع عقله إليه        
رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الـصغري           (( :عليه وسلم 

 ومل يذكر القضاء يف حـق الـصغري         )٢())حىت يبلغ وعن انون حىت يفيق     
عنه صلى اهللا عليه وسلم األمر بالقضاء يف حق النـائم           وانون وإمنا ثبت    

   .والناسي

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
بـرقم  ) املساجد ومواضع الصالة  (، ورواه مسلم يف     )٥٦٢(برقم  ) مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     -١
)١١٠٤، ١١٠٢.( 
 ).٣٣٧٨(برقم ) الطالق(، والنسائي يف )٢٠٣١(برقم ) لطالقا( رواه ابن ماجه يف -٢
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  كيف يصلي من وافق
  )١(وقت غسيل الكلى له وقت الصالة

 السالم  . مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا           :س
   : وبعد،عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ،غسل يف األسبوع ثالث مرات    فأنا شخص مصاب مبرض الكلى وأ     
وعندما أنام على سرير الغسيل وتشد يف ليات الغسيل أمكـث حتـت             

 ويكون أذان املغرب يف بعض املـرات وأنـا يف           ،الغسيل أربع ساعات  
الغسيل وال أستطيع التحرك من مكاين وال أستطيع الوضوء وأنا باحلالة           

 أو أصلي   ،تها فهل أعترب معذورا إذا أخرت الصالة حىت خيرج وق         .هذه
وأنا على حاليت وبدون وضوء مع أنين حسب حالة الكرسي قد كـون             

   .متجها لغري القبلة؟ أفتوين مأجورين عما جيب علي

   . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

                                                
 .من الرياض باململكة العربية السعودية. ب.  سؤال شخصي موجه من ص-١
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 فإن كـان    ، املشروع يف مثل هذه احلال مجع التقدمي أو التأخري         :بعده
اجلمع مجع تقدمي بـني املغـرب       إجراء العملية يف وقت األوىل شرع لكم        

 أو يف أولـه ومل  ، أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت املغرب   ،والعشاء
 ألنـك   ،ميكن مجع التقدمي فإن السنة تأخري املغرب مع العشاء مجع تأخري          

 وهكذا املسافر إذا كان على ظهر سري فإنـه  ،مريض وهكذا حكم املريض 
 أما إن كـان     ،نه يف وقت األوىل   جيمع مجع تقدمي إذا كان يرحتل من مكا       

 وهذا هو الثابت عن     ،ارحتاله قبل دخول وقت األوىل فإنه جيمع مجع تأخري        
 وهكذا حكم الظهر والعصر يف حق املـريض         .النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 . نسأل اهللا لك وجلميع املسلمني الشفاء والعافية من كل سـوء           .واملسافر
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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 عبد العزيز بن عبد اهللا ابن بـاز         : مساحة والدنا الشيخ الفاضل    :س
   .مفيت عام اململكة حفظه اهللا

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ى  مما استدع  - أعزكم اهللا  -لقد أصبت يف أحد األيام بإسهال وقيء      
 وملـا اتـضح     ،الذهاب يب للطوارئ باملستشفى الساعة الثانية ظهـرا       

للطبيب املختص أنين مصاب بفشل كلوي وأغسل ثـالث مـرات يف            
 ال بد من إعطائك الدواء مع الغسيل فبـدءوا          : فإنه قد قال   ،األسبوع

 وكنت أتوقع عدم اإلطالة ألنين قد       ، ظهرا وبسرعة  ٢بالغسيل الساعة   
 لكن مل ينتهوا ويفكوا الليات والتربيط إال بعـد          ،غسلت يف اليوم قبله   

 هل علي إمث يف تـأخري صـالة         : سؤايل يا مساحة الشيخ    .أذان املغرب 
 وال التحرك ما    ، ألنين ال أستطيع الوضوء وال التيمم      ،العصر مع املغرب  

 ، والكرسي الذي أنام عليه اجتاهه لغري القبلة       ،دامت األجهزة مربوطة يف   
 وطلبت فك األربطة لكي أتيمم      ، على هذه احلالة   وحترجت من الصالة  

 ،فأفادين املختص بعدم االستطاعة ألن هذا يترتب عليه عـادة التعقـيم     
 فماذا علي وماذا يعمل املسلم يف مثـل         .وتغيري بعض األجهزة واألدوية   

  هذه احلالة خاصة 
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وأن من جيري الغسيل عقله وحواسه معه وال يدخل يف حكم املرفـوع             
  )١(.م؟ أفتوين مأجورينعنه القل

   : وبعد، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

الواجب على مثلك أداء الصالة على وقتها حسب الطاقة ولو بالتيمم           
 فمـن مل  ،عند العجز عن املاء ولو إىل غري القبلة عند العجز عـن ذلـك             

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملـا شـغل يـوم             .يستطع جاز له التأخري   
حزاب بقتل املشركني عن صالة العصر أخرها إىل ما بعـد املغـرب مث          األ

فَاتقُوا اللَّه مـا    ﴿ : ويدل على ذلك قول اهللا سبحانه      .صلى املغرب بعدها  
متطَعتشفاك اهللا من كل سوء ووفق اجلميع للفقه يف دينه إنه مسيع             )٢(﴾اس 
   .قريب

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  اململكة العربية السعوديةمفيت عام 

  

                                                
 .من الرياض باململكة العربية السعودية. ب.  سؤال شخصي موجه من ص-١
 .١٦ سورة التغابن اآلية -٢
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 أحكام جمع وقصر الصالة
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  )١(إمامة المسافر بالمقيم والعكس

 إذا سافر اإلنسان وأراد أن يصلي الظهر مجاعة ووجد شخصا           :س
 وهـل   ، فهل يصلي املقيم مع املسافر     ،قد أدى صالة الظهر وهو مقيم     

  يقصر معه الصالة أو يتمها ؟ 

ماعة وقد صلى املقيم     إذا صلى املقيم خلف املسافر طلبا لفضل اجل        :ج
 أمـا إذا    ،فريضته فإنه يصلي مثل صالة املسافر ركعتني ألا يف حقه نافلة          

صلى املقيم خلف املسافر صالة الفريضة كالظهر والعصر والعـشاء فإنـه        
يصلي أربعا وبذلك يلزمه أن يكمل صالته بعد أن يـسلم املـسافر مـن         

 الفريضة هلما مجيعا فإنـه   أما إن صلى املسافر خلف املقيم صالة ،الركعتني
   .يلزم املسافر أن يتمها أربعا يف أصح قويل العلماء

ملا روى اإلمام أمحد يف مسنده واإلمام مسلم يف صحيحه رمحـة اهللا             
عليهما أن ابن عباس سئل عن املسافر يصلي خلف اإلمام املقـيم أربعـا              

 صـلى    ولعموم قول النيب   . هكذا السنة  :ويصلي مع أصحابه ركعتني فقال    
   إمنا جعل(( .اهللا عليه وسلم

                                                
 ).٦٣(، اجلزء األول، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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   . متفق على صحته)١())اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه

 مسافر أدركه الفرض عند مقيمني وهو أوالهم باإلمامة فهـل           :س
   )٢(يصلي م صالة مقيم أو مسافر؟

 . السنة أنه يصلي م صالة املسافر فإذا سلم قاموا وأمتوا ألنفسهم           :ج
 اهللا عليه وسلم ملا صلى بأهل مكة عام الفتح صـلى ـم              ألن النيب صلى  

 فإن أمت م صـح ذلـك وتـرك    ،صالة مسافر وأمرهم أن يتموا صالم  
   .األفضل

وقد ثبت عن عثمان رضي اهللا عنه أنه كان يتم بالناس يف احلـج يف               
 وثبت عن عائشة رضي اهللا عنها أا كانت         ،السنوات األخرية من خالفته   

 ولكن األفضل هو ما فعلـه       ، السفر وتقول إنه ال يشق علي      تتم الصالة يف  
 ألنه املشرع املعلم عليه من ربه أفضل الـصالة          .النيب صلى اهللا عليه وسلم    

   . واهللا املوفق.والتسليم

 مـا حكـم     : من الرياض يقول   . م . هذه رسالة من السائل ع     :س
  ائتمام من يقصر مبن يتم صالته أو العكس وكيف 

                                                
، ١١٥١(بـرقم  ) صـالة املـسافرين  (، ومسلم يف )٥١٠(برقم ) مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     -١

١١٥٤.( 
 . أجاب مساحته على هذا السؤال عندما كان نائبا لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-٢
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  )١(يفعالن؟

 إذا أم من يقصر الصالة من يتمها فإنه إذا سلم اإلمام من صـالته            :ج
 مث  ،اثنتني يقوم املقيم ويتم أربعا إذا كان اإلمام هو املسافر فيصلي اثنـتني            

إذا سلم يقوم من وراءه ويصلون أربعا إذا كانوا مقيمني غـري مـسافرين              
إذا كـان   أمـا    ، هذا إذا كان اإلمام هو املسافر      ،واملسافرون يسلمون معه  

اإلمام هو املقيم واملسافرون خلفه فإم يتمون معه فليس هلم القصر بـل             
 ملا ثبت يف احلديث الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا تعـاىل             .يتمون أربعا 

 يا ابن عباس ما لنـا إذا        :عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف اإلمام قالوا له        
 : صلينا اثنتني؟ فقـال    صلينا خلف اإلمام صلينا أربعا وإذا صلينا يف رحالنا        

   .هكذا السنة
 ،رواه اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد جيد وأصله يف صـحيح مـسلم            

وهذا يدل على أن صالة املسافر خلف اإلمام املقيم جيب أن تكمل أربعـا          
   . واهللا ويل التوفيق.للحديث املذكور

 يقول  ، من متري يف اململكة العربية السعودية      . ب . ب . األخ ع  :س
 صلى مـع اجلماعـة   ، مسافر ينوي اجلمع والقصر يف صالته     :الهيف سؤ 

صالة الظهر فهل يلزمه القيام ألداء صالة العصر قصرا بعد سالم اإلمام            
  مباشرة أم 

                                                
 ).٥٩(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
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   .)١( وهل هناك حد حمدود هلذا التأخري؟ أفتونا مأجورين،جيوز له تأخريها

عن ابـن    إذا صلى املسافر خلف املقيم لزمه إمتام الصالة ملا ثبت            :ج
عباس رضي اهللا عنهما أن السنة ملن صلى خلف املقيم من املـسافرين أن              

 أما كونه جيمع فال حرج أن يصلي العصر قصرا بعد سالمه            ،يتموا الصالة 
 وإن أخرها إىل وقتها فال بأس بل ذلك هو األفـضل          ،من الظهر مع اإلمام   

ان جيمع بـني    ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ك      ؛  إذا كان مقيما ذلك اليوم    
 أما إن كان    ،الصالتني يف السفر يف وقت إحدامها إذا كان على ظهر سري          

 وهذا هو الغالب من فعله صـلى اهللا   ،نازال فإنه يصلي كل صالة يف وقتها      
 فإنه كان يصلي كـل      ،عليه وسلم كما فعل ذلك يف مىن يف حجة الوداع         

السنة واالسـتقامة    وفق اهللا اجلميع التباع      .صالة يف وقتها قصرا ومل جيمع     
   .عليها

  

 ما حكم صالة املقيم خلف املسافر أو العكس؟ وهـل حيـق             :س
   )٢(للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما؟

                                                
 ).الة العربية(ته من من ضمن األسئلة املوجهة لسماح -١
 . من ضمن أسئلة موجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ حممد الشايع يف كتاب-٢
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 وصالة املقيم خلف املسافر كلتامها ال       ، صالة املسافر خلف املقيم    :ج
ليه  لكن إن كان املأموم هو املسافر واإلمام هو املقيم وجب ع           ،حرج فيها 

 ملا ثبت يف مسند اإلمام أمحد وصحيح مسلم عن ابـن            ،اإلمتام تبعا إلمامه  
عباس رضي اهللا عنهما أنه سئل عن صالة املسافر خلـف املقـيم أربعـا               

 أما إن صلى املقيم خلف املسافر يف الـصالة          .فأجاب بأن ذلك هو السنة    
   . فإنه يتم صالته إذا سلم إمامه،الرباعية

  

إحدى االستراحات أدركت صالة الظهـر       كنت مسافرا ويف     :س
 وحني دخلت يف الـصالة كـان        ،يف مسجد االستراحة وكانوا متمني    

اإلمام يف التشهد األول وعندما سلم اإلمام سـلمت معـه حيـث أين      
مسافر فهل عملي هذا صواب وإذا كان األمر خالف ذلك فهل أعيـد      

   .)١(الصالة؟ أفتونا مأجورين

ن الواجب على املسافر إذا صلى خلـف         عليك أن تعيد الصالة أل     :ج
املقيم أن يصلي أربعا ألن السنة قد صحت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              

   . واهللا ويل التوفيق.بذلك

                                                
 .من الرياض يف جملس مساحته. س.  سؤال موجه من ع-١



  

 - ٢٦٤ -

  
  مقدار المدة والمسافة

  )١(التي يجوز فيها الجمع والقصر

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت اململكة العربية           /إىل فضيلة الشيخ    
 السالم  .ة ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء حفظه اهللا وأبقاه        السعودي

 أتقدم لفضيلتكم مفيدا أنين وإخـواين       : وبعد ،عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
 فهي تبعد عن اخلرج حـوايل       ،منلك مزرعة تقع على طريق اخلرج حرض      

 وحنن ال نقيم ا بل نـسكن يف         ، كم ١٤٠ وعن الرياض حوايل     ، كم ٦٥
 ولكننا نذهب وباستمرار إىل املزرعة لتفقـد العمـل ـا        ،رياضمدينة ال 

   .ومراقبة سري العمل

آمل من فضيلتكم إرشادنا وإفادتنا وفقكم اهللا إىل احلكم الشرعي عن           
 وكذلك الفطـر يف ـار رمـضان يف          ،مجع الصالة وقصرها بالنسبة لنا    

   :احلاالت التالية اليت متثل واقع ذهابنا باستمرار للمزرعة

   عندما نذهب لقضاء يوم أو بعض يوم يف املزرعة ملتابعة -١
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  سري العمل ؟ 

 عندما نذهب لقضاء عطلة اية األسبوع يف املزرعة للراحـة           -٢
  واالطالع على العمل؟ 

 عندما نذهب لقضاء عطلة منتصف العام الدراسي يف املزرعة          ـ٣
   علما بأن العطلة يف الغالب تكون أسبوعني؟ ،للراحة
ندما نذهب للمزرعة يف ار رمضان هل يصح لنا الفطر مع            ع -٤

 ويف املزرعة مساكن لنا ا مجيع ما حنتاج إليه          ،العلم أنه ال يوجد مشقة    
  من وسائل الراحة؟ 

 ما احلكم بالنسبة ملن يرافقنا يف طلوعنا للمزرعة من األقـارب           -٥
   وهل ينطبق عليهم ما ينطبق علينا من أحكام؟ ،واألصدقاء

ني أن نتلقى إجابتكم كتابيا وفقكم اهللا ملا حيبه ويرضاه وسـدد            راج
   .على طريق اخلري خطاكم إنه مسيع جميب

   من الرياض . ص. ع.م
 ال حرج يف قـصركم      : بعده ، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته     :ج

 رمضان أنتم ومن معكم إذا ذهبتم إىل املزرعـة إذا           .ومجعكم وفطركم يف  
 ما إذا أمجعـتم     : إال يف حالة واحدة وهي     ،ذكرمت أعاله كان الواقع هو ما     

  على اإلقامة 
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يف املزرعة أكثر من أربعة أيام فإنكم ال تقصرون وال جتمعون وال تفطرون             
   . وفق اهللا اجلميع والسالم.يف رمضان

 هل )قصر الصالة يف السفر   ( نرجو توضيح مسألة صالة القصر       :س
نه أمت الصالة يف السفر وهل ختضع       ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ       

صالة السفر للمسافة واملدة نرجو توضيح هذه األسئلة مع األدلة مـن            
   )١(الكتاب والسنة جزاكم اهللا خريا؟

 ، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا سافر يصلي الظهر ركعـتني            :ج
 هذا هو احملفوظ    ، حىت يرجع من سفره    ، والعشاء ركعتني  ،والعصر ركعتني 

 وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقصر          ، عليه الصالة والسالم   عنه
 احملفـوظ عنـه يف      ، ولكنه ليس مبحفوظ عنه صلى اهللا عليه وسلم        ،ويتم

 أما املغرب فإنه    ،األحاديث الصحيحة أنه كان يف السفر يقصر حىت يرجع        
 وهكذا الفجر كان يصليها ثنـتني       ،يصليها على حاهلا ثالثا سفرا وحضرا     

 ويصلي مع الفجر سنتها قبلها يف السفر واحلـضر وهـي            ،را وحضرا سف
 وسـنة   ، وسنة املغـرب   ، وسنة العصر  ، أما سنة الظهر   ،ركعتان خفيفتان 

   .العشاء فكان يتركها يف السفر عليه الصالة والسالم

                                                
 ).١(، الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -١
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 ،فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصالة والسالم يف السفر           
 ، مـرحلتني : يعين ،و ما يبلغ يف املسافة يوما وليلة      والسفر عند أهل العلم ه    

 ويقدر ذلك بنحو مثانني كيلـو تقريبـا   ،هذا الذي عليه مجهور أهل العلم 
 ، والبواخر ، ويف السفن  ، وهكذا يف الطائرات   ،بالنسبة ملن يسري يف السيارة    

 وتعترب سـفرا يف العـرف فإنـه         ،هذه املسافة أو ما يقارا تسمى سفرا      
 أو  ، أو على قدميـه    ، فإذا سافر اإلنسان على اإلبل     ، املسلمني املعروف بني 

 هذه املـسافة أو     ، أو املراكب البحرية   ، أو على الطائرات   ،على السيارات 
 وال حيـد    ، وقال بعض أهل العلم أنه حيد بالعرف       ،أكثر منها فهو مسافر   

 فما يعد سفرا يف العرف يسمى سفرا ويقصر         ،باملسافة املقدرة بالكيلوات  
 والصواب ما قرره مجهور أهل العلـم وهـو التحديـد            ، وما ال فال   فيه

 وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي االلتـزام           ،باملسافة اليت ذكرت  
بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم وهم أعلـم             

   .الناس بدين اهللا وبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مساحة املفـيت العـام      . اهلند - بومباي . أ .ج . ع : من السائل  :س
   .باململكة العربية السعودية حفظه اهللا ورعاه

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
   ،أدعو اهللا العلي القدير أن يكون مساحتكم خبري وعافية
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   :أريد أن أعرف حكم الشرع يف مسألة

وأسافر بالقطار   ،حيث إنين موظف يف حمطة القطار بتفتيش التذاكر       
 وأحيانا إىل أربعمائة ومخسني كيلـو       ،أحيانا إىل مسافة مائتني كيلو متر     

   )١( فهل يل أن أقصر الصالة الرباعية أم ال؟،متر

 ، وتقبل مساعيكم خلدمة اإلسالم واملسلمني     ،أفيدونا بارك اهللا فيكم   
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 بناء على مـا ذكـرمت   : بعده،بركاته وعليكم السالم ورمحة اهللا و  :ج
 وقد تقرر لدينا    ، ألا تعترب مسافة قصر    .جيوز لك القصر للمسافة املذكورة    

  .بعد الدراسة أن مسافة القصر املعتربة هي مثانون كيال تقريبا فأكثر

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،نسأل اهللا أن يوفق اجلميع

  عوديةمفيت عام اململكة العربية الس
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  

                                                
 .من اهلند. أ. ح.  استفتاء مقدم من ع-١
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ املكـرم فـضيلة     
   . وفقه اهللا لكل خري آمني، ع قاضي حمكمة خيرب. ح. م:الشيخ

   بعده ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هــ   ١٣٨٩ / ٤ / ٣ وصل إيل كتابكم الكرمي املؤرخ       - يا حمب  -
هللا داه وما تضمنه من السؤال عن جواز قصر الصالة ومجعهـا            وصلكم ا 

 أو من بعض مدن اململكة      ،ملن طبيعة دوامه السفر من اململكة إىل خارجها       
 ومن  ،إىل بعضها اليت جيوز للمسافر فيها القصر واجلمع كسائقي السيارات         

  . )١(يف حكمهم من الباعة واملشترين املتجولني كان معلوما

 وجيوز  ، ويشرع هلم قصر الصالة    ،الء يف حكم املسافرين    هؤ :واجلواب
هلم اجلمع كسائر املسافرين عند مجهور العلماء لعموم األدلة الـشرعية يف            

 أما قول بعض الفقهـاء أن املكـاري   ، وال نعلم دليال يعارض ذلك     ،ذلك
الذي معه أهله وال ينوي اإلقامة ببلد معني ال يترخص برخص السفر فهو             

 كما نبه على ذلك أبو حممد بن        ، نعلم له وجها من الشرع     قول ضعيف ال  
   . يف املغين- رمحه اهللا-قدامة

  
                                                

ل مقدم من قاضي حمكمة خيرب، عندما كان مساحتـه رئيـسا للجامعـة               إجابة من مساحته على سؤا     -١
 .اإلسالمية باملدينة املنورة
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 ما رأي مساحتكم يف السفر املبيح للقصر هل هو حمدد مبـسافة             :س
معينة؟ وما ترون فيمن نوى إقامة يف سفره أكثر من أربعة أيـام هـل               

   )١(يترخص بالقصر؟

فة يوم وليلة لإلبل واملـشاة       مجهور أهل العلم على أنه حمدد مبسا       :ج
 ألن هذه املسافة تعترب سفرا عرفـا        ؛ كيلو ٨٠السري العادي وذلك يقارب     

   .خبالف ما دوا

ويرى اجلمهور أيضا أن من عزم على اإلقامة أكثر من أربعـة أيـام              
   .وجب عليه اإلمتام والصوم يف رمضان

ن األصل   أل .وإذا كانت املدة أقل من ذلك فله القصر واجلمع والفطر         
   .يف حق املقيم هو اإلمتام وإمنا يشرع له القصر إذا باشر السفر

وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أقام يف حجة الوداع أربعة              
 فدل ذلك على جواز القصر      ،أيام يقصر الصالة مث ارحتل إىل مىن وعرفات       

 عليـه وسـلم      أما إقامته صلى اهللا    ،ملن عزم على اإلقامة أربعة أيام أو أقل       
تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما يف تبوك فهي حممولة على أنه مل              

  جيمع اإلقامة 

                                                
 . من ضمن أسئلة موجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ حممد الشايع يف كتاب-١
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 هكذا محل اجلمهور إقامته يف مكـة        ،وإمنا أقام بسبب ال يدري مىت يزول      
عام الفتح ويف تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعمال باألصل وهـو             

   .للظهر والعصر والعشاءوجوب الصالة أربعا يف حق املقيمني 

أما إن مل جيمع إقامة بل ال يدري مىت يرحتل فهذا له القصر واجلمـع               
 واهللا  .والفطر حىت جيمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إىل وطنه            

   .ويل التوفيق
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 . ف.من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ املكـرم ع       
   . وفقه اهللا.ف

   : وبعد، ورمحة اهللا وبركاتهسالم عليكم

ـ ١٤١٠ / ١١ / ١٠فأشري إىل رسالتكم املؤرخة يف        اليت جـاء    ، ه
 أود أن أعرض على فضيلتكم موضوعا كنت قد استفتيتكم فيه منـذ    :فيها

 وحيث إن   ،مدة طويلة وهو مجع وقصر الصالة يف السفر مهما طالت املدة          
   :أن تبينوا يل شيئني فآمل من فضيلتكم ،األقوال كثرت يف هذا املوضوع

 هل جيوز يل القصر واجلمع مهما طالت        ، السفر خارج اململكة   :أوال
 علما بـأين ال أسـتطيع الـصالة    ، حيث أحيانا تزيد عن شهرين   ،مدته

 واجلمع والقصر   ،باملالبس اإلفرجنية وأضطر أن أرجع إىل سكين للصالة       
   فما احلكم هل جيوز أن أمجع وأقصر أم ال؟ ،يريح أكثر

 ولكن مقر إقـاميت  ، أسافر كثريا إىل جدة وعندي سكن هناك       :انياث
 فهـل جيـوز يل      ،يف الرياض وأجلس هناك مدة أحيانا تزيد عن الشهر        

   )١(اجلمع والقصر أم ال؟

   أفيدك بأن السفر الذي يترخص فيه املسافر برخص :ج

                                                
 . هـ١٤١٠ / ١١ / ١٣ يف ٢ / ٣٩٦٤ صدر من مكتب مساحته برقم -١
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السفر هو ما اعترب سفرا عرفا ومقداره على سبيل التقريب مسافة مثـانني             
 فمن سافر لقطع هذه املسافة فأكثر فله أن يتـرخص بـرخص        .كيلو مترا 

السفر يف املسح على اخلفني ثالثة أيام بلياليهن وقصر الـصالة الرباعيـة             
 ، وهكذا املغرب والعشاء   ، ومجع الظهر والعصر يف وقت إحدامها      ،ركعتني

امة  وإذا وصل املسافر إىل البلد اليت قصدها ونوى اإلق         .والفطر يف رمضان  
 وإذا نوى اإلقامـة  .فيها أكثر من أربعة أيام فإنه ال يترخص برخص السفر     

   .أربعة أيام فما دوا فإنه يترخص برخص السفر

واملسافر الذي وصل إىل بلد لقضاء حاجة ولكنه ال يدري مىت تنقضي            
حاجته ومل حيدد زمنا معينا لإلقامة يزيد على أربعة أيام فإنـه يتـرخص              

   . زادت إقامته على أربعة أيامبرخص السفر ولو

ولبس املالبس اإلفرجنية ليس عذرا يف تأخري الصالة عـن وقتـها وال             
 وال ينبغي للمسافر ترك صالة اجلماعة إذا تيسرت         ،عذرا يف مجع الصالتني   

 وفـق   . ألن صالة اجلماعة واجبة والقصر واجلمع رخصة       .له حبجة السفر  
 والسالم علـيكم    .ياكم على كل خري    وأعاننا وإ  ،اهللا اجلميع ملا فيه رضاه    

   .ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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 هل صحيح أن املسافر يقصر الصالة مهما طالت مدة الـسفر            :س
ولو بلغت سنني؟ أم أن هناك زمنا حمددا ينتهي فيه القصر؟ وما حكـم              

 هل الصحيح أنـه     ، أو العمل خارج بلده    السفر يف من يسافر للدراسة    
   )١(يقصر حىت يرجع من الدراسة أو العمل؟

 السنة للمسافر أن يقصر الصالة يف السفر تأسيا بالنيب صـلى اهللا             :ج
 ، وعمال بسنته إذا كانت املسافة مثانني كيلو تقريبا أو أكثـر           ،عليه وسلم 

 أو سـافر    ، الطريق فإذا سافر مثال من السعودية إىل أمريكا قصر ما دام يف          
 وهكذا إذا   ،من مكة إىل مصر أو من مصر إىل مكة قصر ما دام يف الطريق             

نزل يف بلد فإنه يقصر ما دام يف البلد إذا كانت اإلقامة أربعة أيام فأقل فإنه                
 ،يقصر كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل مكة يف حجة الـوداع              

جة ومل يزل يقصر حىت خـرج إىل        فإنه نزل مبكة صبيحة رابعة يف ذي احل       
   .مىن يف ثامن ذي احلجة

وكذلك إذا كان عازما على اإلقامة مدة ال يعرف ايتها هـل هـي          
 أو يعزم على اإلقامة مدة      ،أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حىت تنتهي حاجته        

   .تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم

                                                
 .لثامن عشر، الشريط ا)نور على الدرب( من برنامج -١
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 له خصومة ال يدري مـىت       كأن يقيم اللتماس شخص له عليه دين أو       
 فإنه يقصر ما دام مقيما ألن إقامته غري حمـدودة           ، أو ما أشبه ذلك    ،تنتهي

 يقصر ويفطر يف    ،فهو ال يدري مىت تنتهي اإلقامة فله القصر ويعترب مسافرا         
   .رمضان ولو مضى على هذا سنوات
 أو يعزم على    ، أو لغريها من الشؤون    ،أما من أقام إقامة طويلة للدراسة     

 وهـو   ، وهذا هو الـصواب    ،إلقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه اإلمتام      ا
 ألن األصـل يف     .الذي عليه مجهور أهل العلم من األئمة األربعة وغريهم        

 فإذا عزم على اإلقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليـه            ،حق املقيم اإلمتام  
   .اإلمتام للدراسة أو غريها

أن املسافر إذا أقام تسعة عشر      وذهب ابن عباس رضي اهللا عنهما إىل        
 وإذا نوى اإلقامة أكثر من ذلك وجب عليه اإلمتام          .يوما أو أقل فإنه يقصر    

حمتجا بإقامة النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عـشر يومـا               
 ولكن املعتمد يف هذا كله هو أن اإلقامة اليت ال متنـع             .يقصر الصالة فيها  

 وفيـه   ، هذا الذي عليه األكثرون    ،ة أيام فأقل  قصر الصالة إمنا تكون أربع    
 وبعد عن اخلطر ذه العبادة العظيمة الـيت هـي عمـود             ،احتياط للدين 

   .اإلسالم
 أنه مل يثبت عنـه      :واجلواب عما احتج به ابن عباس رضي اهللا عنهما        

  صلى اهللا عليه وسلم أنه عزم على اإلقامة هذه 
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 وإزالة آثار الشرك مـن      ،م يف مكة   وإمنا أقام لتأسيس قواعد اإلسال     ،املدة
 واملسافر إذا مل ينو مدة معلومة له القصر ولـو           ،غري أن ينوي مدة معلومة    

   .طالت املدة كما تقدم

 وأال  ،فنصيحيت إلخواين املسافرين للدراسة أو غريها أن يتموا الصالة        
 وأن يصوموا رمضان وال يفطروا إال إذا كانت اإلقامـة قـصرية          ،يقصروا
 أو كانت اإلقامة غري حمددة ال يدري مىت تنتهي ألن لـه             ،يام فأقل أربعة أ 

 فإن هذا يف حكم املـسافر       ،حاجة يطلبها ال يدري مىت تنتهي كما تقدم       
 وهو ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم     ،هذا هو أحسن ما قيل يف هذا املقام       

ـ               :لمالذي ينبغي ملا فيه من االحتياط للدين لقول النيب صلى اهللا عليه وس
فمـن  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم)١())دع ما يريبك إىل ما ال يريبك     ((

   .)٢())اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه

وإقامته صلى اهللا عليه وسلم يف مكة تسعة عشر يومـا يـوم الفـتح          
  حممولة على أنه مل جيمع عليها وإمنا أقام إلصالح أمور 

                                                
 ).٥٦١٥(برقم ) األشربة(، والنسائي يف )٢٤٤٢(برقم ) صفة القيامة( رواه الترمذي يف -١
 ).٢٩٩٦(برقم ) املساقاة(، ومسلم يف )٥٠(برقم ) اإلميان( رواه البخاري يف -٢
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وجيه املسلمني إىل ما جيب علـيهم        وتأسيس توحيد اهللا يف مكة وت      ،الدين
 بل حيتمـل  . فال يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه اإلقامة        ،كما تقدم 

 وإمنا مضت به األيام يف النظـر يف شـؤون   ،أنه أقامها إقامة مل يعزم عليها  
املسلمني وإصالح ما حيتاج إىل إصالح وإقامة شـعائر الـدين يف مكـة              

نه عزم عليها حىت حيتج بذلك على أن         وليس هناك ما يدل على أ      .املكرمة
مدة اإلقامة ايزة للقصر حتد بتسعة عشر يوما كما جاء ذلك عـن ابـن            

   .عباس رضي اهللا عنهما
وهكذا إقامته صلى اهللا عليه وسلم يف تبوك عشرين يوما ليس هناك ما             

 بل الظاهر أنه أقام يتحرى      .يدل على أنه عازم عليها عليه الصالة والسالم       
 ألن  ، وينظر يف األمر وليس عنده إقامة جازمة يف ذلـك          ،تعلق حبرب ما ي 

 وهو مسافر للجهاد واحلـرب مـع        ،األصل عدم اجلزم باإلقامة إال بدليل     
 وهـل يـستمر يف      ،الروم وتريث يف تبوك هذه املدة للنظر يف أمر اجلهاد         

السفر ويتقدم إىل جهة الروم أو يرجع؟ مث اختار اهللا له سبحانه أن يرجـع              
   .ىل املدينة فرجعإ

واملقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى اإلقامة تسعة عشر يوما             
 وال أنه نوى اإلقامة جازمة يف تبوك عشرين يوما حىت يقـال إن              ،يف مكة 

 أو أن هذه أقصى مدة لإلقامة بل ذلك حمتمل كمـا            ،هذه أقل مدة للقصر   
   وحتديد ،قاله اجلمهور
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 مأخوذ من إقامته صلى اهللا      ،إذا نوى أكثر منها أمت    اإلقامة بأربعة أيام فأقل     
 فإنه أقام أربعة أيام ال شك       ،عليه وسلم يف حجة الوداع يف مكة قبل احلج        

يف ذلك عازما على اإلقامة ا من أجل احلج من اليوم الرابع إىل أن خرج               
 وقال مجاعة من أهل العلم حتدد اإلقامة بعشرة أيام ألنه صلى اهللا             ،إىل مىن 

ليه وسلم أقام عشرة أيام يف مكة يف حجة الوداع وأدخلـوا يف ذلـك               ع
 فتكون املـدة    ،إقامته يف مىن ويف عرفة وقالوا عنها إا إقامة قد عزم عليها           

 وهذا قول لـه     . ألنه قد عزم عليها    ؛اليت جيوز فيها القصر عشرة أيام فأقل      
روعا يف  قوته وله وجاهته لكن اجلمهور جعلوا توجهه من مكة إىل مىن ش           
   .السفر ألنه توجه إىل مىن ليؤدي مناسك احلج مث يسافر إىل املدينة

وبكل حال فاملقام مقام خالف بني أهل العلم وفيه عدة أقوال ألهـل         
 هـو مـا   ، لكن أحسن ما قيل يف هذا وأحوط ما قيل يف هذا املقام    .العلم

بلـد أو يف     أنه إذا نوى املسافر اإلقامة يف ال       : وهو ،تقدم من قول اجلمهور   
 وإذا كانـت    ، وإن نوى إقامة أقل قصر     ،أي مكان أكثر من أربعة أيام أمت      

 يعين له حاجة يطلبها     ،ليس له نية حمددة يقول أسافر غدا أو أسافر بعد غد          
 واهللا ويل   . فإن هذا يف حكم السفر وإن طالت املـدة         ،ال يدري مىت تنتهي   

   .التوفيق
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 حبارة نقلع بالسفينة مـن       أنا رجل أعمل بالقوات البحرية مع      :س
 فهل جيوز لنا قصر الـصلوات     ، أو أربعة  ،امليناء إىل البحر ملدة ثالثة أيام     

 ، علما بأن طلوعنا ال يبتعد عن املدينة كثريا بل لبعض األعمال           ،ومجعها
   )١(.أرجو أن تفيدونا

 راكب السفينة أو راكب األنواع األخرى من املراكب البحريـة           :ج
 : إن كانت املسافة مـسافة قـصر       ، بالرب والقطار بالرب   مثل راكب السيارة  
 مـا   ، فإذا كانت السفينة حول امليناء وحول الساحل       ،قصر ومجع وإال فال   

 أو عشرين كيلو مترا أو حنـو        ، كمسافة عشرة كيلو مترات    ،تذهب بعيدا 
 أما إذا كانت تذهب بعيدا مما       ، فهذا ال يقصر وليس له حكم السفر       ،ذلك

 أو  ، مائة كيلو متـرا    ، مثانني كيلو مترا   ،بعني كيلو مترا  يسمى سفرا مثل س   
 ألـم مـسافرون     . ألهلها القصر واجلمع بني الصالتني     ،أكثر فهذا سفر  

 سبعني كيلـو    ،كالذي خرج إىل الربية لرتهة أو حنو ذلك مثانني كيلو مترا          
   . أو مائة كيلو مترا أو ما هو أكثر من ذلك، أو تسعني كيلو مترا،مترا

  

                                                
 ).٢٦(، الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -١
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ذا ذهبنا إىل الرب فهل جيوز لنا أن نقـصر الـصالة الرباعيـة               إ :س
   )١(وجنمعها؟

 إذا كان املكان الذي ذهبتم إليه من الرب بعيدا عن حمل إقـامتكم              :ج
 كـيال   ٨٠ويعترب الذهاب إليه سفرا فال مانع من القصر إذا كانت املسافة            

 ،كعـتني  والقصر أفضل من اإلمتام وهو أن يصلي املسافر الظهر ر          ،تقريبا
 ، والعشاء ركعتني وال مانع من اجلمع بني الظهر والعصر         ،والعصر ركعتني 

 أفضل إذا كان املسافر مقيمـا       - أي اجلمع  - وتركه ،وبني املغرب والعشاء  
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع كان مدة إقامتـه              ؛مسترحيا

لفة لداعي احلاجة    وإمنا مجع يف عرفة ومزد     ،يف مىن يقصر الصالة وال جيمع     
   .إىل ذلك

ومىت عزم املسافر على اإلقامة يف مكان أكثر من أربعة أيام فالواجب            
 أما إذا   ، بل يصلي الرباعية أربعا وهو قول أكثر أهل العلم         ،عليه أال يقصر  

   . واهللا ويل التوفيق.كانت اإلقامة أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل

  

                                                
 . هـ١٤١١ ، يف مجادى األوىل)الة العربية( نشرت يف -١
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  هل األفضل في الجمع

  )١(ن التقديم أو التأخيربين الصالتي

 مـا هـو األفـضل       ، يف اجلمع والقصر ما بني الظهر والعصر       :س
   أم تأخريها إىل منتصف الوقتني؟ ،الصالة بعد أذان الظهر مباشرة

 إن كان املسافر يريد أن يرحتل من مكانه يف السفر قبـل الـزوال     :ج
 بعـد    أما إن كان ارحتالـه     ،شرع له أن يصلي الظهر والعصر مجع تأخري       

 وهكذا احلكم يف    ،الزوال فاألفضل له أن يصلي الظهر والعصر مجع تقدمي        
 ،املغرب والعشاء إن ارحتل قبل الغروب أخر املغرب مع العشاء مجع تأخري           

 هذه  ،وإن ارحتل بعد الغروب قدم العشاء مع املغرب وصالمها مجع تقدمي          
فهو خمري إن شاء     أما إن كان مقيما      ،سنته عليه الصالة والسالم فيما ذكرنا     

 واألفضل له أن يصلي كل صالة       ،مجع مجع تأخري وإن شاء مجع مجع تقدمي       
يف وقتها كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مىن يف حجة الوداع فإنـه          

   ألنه مقيم فإن دعت احلاجة إىل اجلمع فال .كان يصلي كل صالة يف وقتها

                                                
 . من ضمن الفتاوى اليت صدرت من مكتب مساحته-١
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 وهكـذا   ، تبوك وهو مقيم    ألنه صلى اهللا عليه وسلم مجع يف غزوة        ؛حرج
 أعين مجـع التقـدمي أو مجـع         -املريض يفعل ما هو األرفق به من اجلمع       

 فإن مل يكن عليه مشقة تدعوه إىل اجلمع صلى كـل صـالة يف               -التأخري
   .وقتها هذا هو األفضل له وإن مجع فال بأس

  )١( ما وقت اجلمع بني الصالتني وما وقت الوتر؟: س
 األمـر يف اجلمـع      ،يف أول الوقت أو آخره     اجلمع بني الصالتني     :ج
 فقد دل الشرع املطهر على جوازه يف وقـت األوىل والثانيـة أو              ،واسع
 ، واملـريض ، ألن وقتهما صار وقتا واحدا يف حق املعذور كاملسافر       .بينهما

 وأمـا الـوتر     ،وجيوز الكالم بني الصالتني اموعتني مبا تدعو له احلاجة        
 ولو كانت جمموعـة مـع   ،اغ من صالة العشاءفيدخل وقته من حني الفر    

   . وينتهي بطلوع الفجر،املغرب مجع تقدمي
ونسأل اهللا أن مينحنا وإياكم الفقه يف دينه وأن يثبتنا وإياكم عليه حىت             

   . واهللا املوفق. إنه جواد كرمي،نلقاه

 كنا جمموعـة  : من الطائف يقول يف سؤاله    - . م . ص . األخ ع  :س
ا إىل املكان املقصود يف الربية بعد صالة املغرب         على سفر وعند وصولن   

   طلبت منهم االستعجال بالوضوء لنؤدي صالة املغرب ،حبوايل الساعة

                                                
 ).نور على الدرب ( من برنامج -١
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 إن الصالة ال جتـوز يف هـذا   : فقال أحد اإلخوة ، ومجعاً والعشاء قصراً 
 إن الصالة جـائزة  : فقلت له،الوقت وعليكم التأخر حىت يؤذن العشاء 

إذا خرج وقت املغرب دخل بعده وقت العـشاء   وأنه   ،يف وقت أحدمها  
   . إن هناك وقتا بني الوقتني ليس بوقت صالة: فقال،مباشرة

 ومـاذا   ، نرجو إيضاح حكم الشرع يف هذه املسألة       :مساحة الشيخ 
عن اجلمع بني صالة الظهر والعصر بالنـسبة للوقـت؟ جـزاكم اهللا             

   )١(.خريا

املغرب ووقت العـشاء   الصواب هو ما ذكرمت فإنه ليس بني وقت        :ج
 وهكذا الظهر والعصر ليس بينهما وقت متنع فيـه          ،وقت متنع فيه الصالة   

الصالة بل مىت خرج وقت األوىل دخل وقت الثانية مباشـرة مـن غـري               
 ألن الـوقتني    . وللمسافر أن جيمع بني الصالتني يف وقت إحدامها        ،فاصل

للمسافر إذا كـان     ولكن األفضل    ،صارا بالنسبة إليه وقتا واحدا كاملريض     
 أن يؤخرهـا إىل  ،على ظهر سري وارحتل من مرتله قبل دخول وقت األوىل         

 فإن ارحتل من مرتله بعد دخول       ،وقت الثانية حىت جيمع بينهما مجع تأخري      
 تأسـيا   ،وقت األوىل شرع له أن يقدم الثانية مع األوىل وجيمع مجع تقدمي           

   .بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك

                                                
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من -١
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سافر املقيم فاألفضل له أال جيمع بل يصلي كل صالة يف وقتـها             أما امل 
قصرا بال مجع إذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل ألن النيب صـلى اهللا عليـه            
وسلم أقام يف مىن يف حجة الوداع يوم العيد واليوم احلادي عشر واليـوم              

إذا  أما   ، ومل جيمع  ،الثاين عشر من أيام التشريق يصلي كل صالة يف وقتها         
نوى املسافر إقامة أكثر من أربعة أيام فإن األحوط يف هذه احلال أن يصلي              

 وفـق اهللا    .كل صالة يف وقتها متاما من دون قصر عند أكثر أهل العلـم            
   .اجلميع

  

فهـل  " مثال  "  كنا مسافرين ومررنا مبسجد وقت الظهر        - إذا :س
 أم  ،را مث نصلي العصر قـص     ،املستحب لنا أن نصلي الظهر مع اجلماعة      

نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع اجلماعة وأردنا صالة العصر نقـوم            
مباشرة بعد السالم ألجل املواالة؟ أم نذكر اهللا ونسبحه ولل مث نصلي            

  )١(العصر؟

 ألن السنة للمسافر قـصر      . األفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا      :ج
 كما صحت   ،ام فإن صليتم مع املقيمني وجب عليكم اإلمت       ،الصالة الرباعية 

  بذلك السنة عن النيب صلى اهللا 
                                                

 . من ضمن أسئلة موجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ حممد الشايع يف كتاب-١
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 وإذا أردمت اجلمع فاملشروع لكم البدار بذلك عمـال بالـسنة    ،عليه وسلم 
 اللـهم  : بعد االستغفار ثالثا وقـول ،كما تقدم يف جواب السؤال السابق  

   .أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام

جيب عليه أن يصلي مـع اجلماعـة        لكن إذا كان املسافر واحدا فإنه       
 ألن أداء الصالة يف اجلماعة من الواجبات وقـصر          .املقيمني ويتم الصالة  
   . وباهللا التوفيق. فالواجب تقدمي الواجب على املستحب.الصالة مستحب

  

 ، ع من الباحة باململكة العربية الـسعودية       . ص . من السائل م   :س
ة العشاء وهـو مل يـصل       إذا وصل اإلنسان إىل مطار الرياض بعد صال       

   )١(املغرب والعشاء فهل جيمع ويقصر املغرب والعشاء؟

 املشروع للمسافر ما دام يف السفر هو القصر أما اجلمـع ففيـه              :ج
 فإن كان على ظهر سري فاألفضل اجلمع تقدميا أو تأخريا حـسب             ،تفصيل

علـى   لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه كان إذا كان          .ما تقتضيه احلال  
 فإن كان ارحتاله من     ..ظهر سري مجع املغرب مع العشاء والظهر مع العصر        

  املرتل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر مجع تأخري وإن كان ارحتاله بعد 

                                                
 ).لة العربيةا( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من -١
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 وإذا كان ارحتالـه     ،الزوال قدم العصر مع الظهر وهكذا املغرب والعشاء       
 وإن  ،ع تأخري صلى اهللا عليه وسلم قبل الغروب أخر املغرب مع العشاء مج          

كان ارحتاله بعد الغروب قدم العشاء مع املغرب أما إن كان املسافر نازال             
فاألفضل له عدم اجلمع ألنه صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع مل جيمع              

   .بني الصالتني حال نزوله يف مىن

أما الذي وصل إىل مطار الرياض وهو مل يصل املغرب والعشاء فإنـه             
 ألن املطار خارج    .ني املغرب والعشاء ويصلي العشاء قصرا     يسن له اجلمع ب   

 وإن أخر العشاء وصالها مع الناس متاما يف البلـد        ،البلد يف الوقت احلاضر   
   . واهللا ويل التوفيق.فال بأس

 رجل أراد السفر بعد صالة الظهر وقبل دخول وقت صـالة            :س
   )١(؟العصر فهل جيوز له اجلمع بني الظهر والعصر يف وقت األوىل

 ليس له اجلمع بني الصالتني حىت يغادر عامر القريـة أو املدينـة              :ج
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر عام حجة           .ويربز للصحراء 

 واهللا  .الوداع باملدينة أربعا مث خيرج وصلى العصر يف ذي احلليفة ركعـتني           
   .ويل التوفيق

                                                
 . هـ١٤١٢، يف ذي القعدة )جملة الدعوة( نشرت يف -١
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  المسافر إذا كان وحده

  )١(م باإلتمامفإنه يصلي مع اإلما

 إذا كنت مسافرا ومكثت يف البلد الذي سافرت إليـه عـدة             :س
 ودخلت املسجد وقـت الظهـر       ، ثالثة أو أربعة أو أقل أو أكثر       ،أيام

 مث قمـت لوحـدي   ،وصليت مع اجلماعة صالة الظهر أربع ركعـات   
 هل عملي هذا جائز؟ وهل جيوز يل الصالة مجعا          ،وصليت العصر قصرا  
ملرتل وأنا يف وسط بلد به مساجد كـثرية وأمسـع           وقصرا لوحدي يف ا   

  األذان حبجة أنين مسافر؟ 

 إذا عزم املسافر على اإلقامة يف بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه              :ج
 أما إن كانت اإلقامة أقل من ذلك فالقـصر        ،اإلمتام عند مجهور أهل العلم    

 يقـصر   لكن إن كان واحدا فليس لـه أن ، وإن أمت فال حرج عليه   ،أفضل
 لألحاديث الدالة على وجوب     ،وحده بل جيب أن يصلي مع اجلماعة ويتم       

 وملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم يف مسند أمحد وصحيح مسلم             ،اجلماعة
  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن السنة للمسافر 

                                                
 ).١٣٨(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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 ولعموم قوله صـلى اهللا عليـه   ،إذا صلى مع اإلمام املقيم فإنه يصلي أربعا  
   . متفق عليه))إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه(( :وسلم

  

 هل جيوز للمسافر املعتمر أن جيمع صالة الظهر مـع العـصر             :س
 وهو جبـوار احلـرم؟      ،ويقصرمها ما دام سيقيم يف مكة يومني أو ثالثة        

  )١(.جزاكم اهللا خريا

لي  ال جيوز للمسافر الواحد أن يقصر الصالة بل جيب عليه أن يص            :ج
 ألن القصر مستحب وأداؤها يف اجلماعة أمـر      ،مع مجاعة املسلمني ويتمها   

 فال بـأس أن يـصلوا       ، لكن إن كان املسافرون أكثر من واحد       ،مفترض
   . إذا كانت اإلقامة أربعة أيام فأقل،قصرا

  

                                                
 . هـ١٤١٥ ذي القعدة ٢٧بتاريخ ) ١٤٨٩(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف -١
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  هل األفضل للمسافر القصر بال جمع
  أو الجمع والقصر وهل بينها تالزم

 فال مجع بال قـصر  ،مع والقصر متالزمان  يتصور البعض أن اجل    :س
 فما رأيكم يف ذلك؟ وهل األفضل للمسافر القـصر          ،وال قصر بال مجع   

   )١(بال مجع أو اجلمع والقصر؟

 من شرع اهللا له القصر وهو املسافر جاز له اجلمع ولكـن لـيس             :ج
 وترك اجلمع أفضل إذا كان املـسافر        .بينهما تالزم فله أن يقصر وال جيمع      

 غري ظاعن كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مـىن يف حجـة                نازال
 ، فإنه قصر ومل جيمع وقد مجع بني القصر واجلمع يف غزوة تبـوك             ،الوداع

   .فدل على التوسعة يف ذلك

وكان صلى اهللا عليه وسلم يقصر وجيمع إذا كان على ظهر سري غري             
يض وجيوز أيـضا     أما اجلمع فأمره أوسع فإنه جيوز للمر       ،مستقر يف مكان  

  للمسلمني يف مساجدهم عند 

                                                
 . من ضمن األسئلة املوجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ حممد الشايع يف كتاب-١
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 وال  ، وبني الظهر والعـصر    ،وجود املطر أو الدحض بني املغرب والعشاء      
   . واهللا ويل التوفيق.جيوز هلم القصر ؛ ألن القصر خمتص بالسفر فقط

  

  حكم الجمع والقصر لمن
  )١(دخل الوقت وهو لم يرتحل بعد

 قبل أداء الصالة فهل      إذا دخل الوقت وهو يف احلضر مث سافر        :س
  )مـثال (حيق له القصر واجلمع أم ال؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر            

 فهـل فعلـه ذلـك       ،ملا قصرا ومجعا مث وصل إىل بلده يف وقت العصر         
صحيح؟ وهو يعلم وقت القصر واجلمع أنه سيصل إىل بلده يف وقـت             

   .الثانية

 ارحتل قبل أن     إذا دخل على املسافر وقت الصالة وهو يف البلد مث          :ج
 وهـو   ،يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد يف أصح قويل العلماء           

 إذا مجع وقصر يف السفر مث قدم البلد قبل دخـول وقـت              .قول اجلمهور 
   أو يف وقت الثانية ،الثانية

                                                
 . من ضمن األسئلة املوجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ حممد الشايع يف كتاب-١
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 فـإن صـلى   ،مل تلزمه اإلعادة لكونه قد أدى الصالة على الوجه الشرعي   
   . نافلةالثانية مع الناس صارت له

  

  )١(حكم الجمع عند المطر

 ما رأي مساحتكم يف اجلمع للمطر بني املغـرب والعـشاء يف             :س
 والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ ال مشقة   ،الوقت احلاضر يف املدن   

  وال وحل؟ 

 ال حرج يف اجلمع بني املغرب والعشاء وال بني الظهر والعصر يف             :ج
 وهكـذا  ،معه اخلروج إىل املـساجد أصح قويل العلماء للمطر الذي يشق  

 واألصـل يف    .الدحض والسيول اجلارية يف األسواق ملا يف ذلك من املشقة         
أن الـنيب   (( :ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما          

صلى اهللا عليه وسلم مجع يف املدينة بني الظهر والعـصر وبـني املغـرب               
  زاد . )٢())والعشاء

                                                
 . من ضمن األسئلة املوجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ حممد الشايع يف كتاب-١
 ،  ١١٥١(بـرقم   ) صالة املـسافرين  (، ومسلم يف    )٥١٠(برقم  ) مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     -٢

١١٥٤.( 
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  .)١())من غري خوف وال مطر وال سفر(( :مسلم يف روايته

 فدل ذلك على أنه قد استقر عند الـصحابة رضـي اهللا عنـهم أن               
 لكن ال جيوز القصر يف هذه احلال        ،اخلوف واملطر عذر يف اجلمع كالسفر     

 والقصر من رخـص     ، لكوم مقيمني ال مسافرين    ،وإمنا جيوز اجلمع فقط   
   . واهللا ويل التوفيق.السفر اخلاصة

  

  )٢(ا ضابط اجلمع بني الصالتني أثناء املطر أو يف حال املطر؟ م:س

 ، إذا وجد العذر جاز أن جيمع بني الـصالتني الظهـر والعـصر             :ج
 وهكذا يف املطر الشديد يف      ، واملسافر ،واملغرب والعشاء لعذر وهو املريض    

 وبعـض   ، جيمع بني الظهر والعصر كاملغرب والعشاء      ،أصح قويل العلماء  
نع اجلمع بني الظهر والعصر يف البلد للمطر وحنوه كالـدحض          أهل العلم مي  

 والصواب جواز ذلك كاجلمع بني املغرب والعشاء        ،الذي حتصل به املشقة   
  إذا كان املطر أو الدحض شديدا حيصل به 

                                                
 ).١١٥١(برقم ) صالة املسافرين(مسلم يف  رواه -١
 .باجلامع الكبري بالرياض) الصالة وأمهيتها: ( من ضمن أسئلة تابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان-٢
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 كـاملغرب   ، فإذا مجع بني الظهر والعصر مجع تقدمي فـال بـأس           ،املشقة
 املهـم إذا كـان      ،سط الوقت  سواء مجع يف أول الوقت أو يف و        ،والعشاء

 واألسـواق  ،هناك ما يشق عليهم بأن كانوا يف املسجد وهي املطر الشديد  
 وإن مل ،يشق عليهم املشي فيها ملا فيها من الطني واملاء مجعـوا وال بـأس    

 بوجود األمطار يف األسواق ووجود      ،جيمعوا فلهم العذر يصلون يف بيوم     
   .الطني

  

 أئمة املساجد مجعوا صالة املغرب مـع         يف األيام املاضية بعض    :س
 فما احلكم يـا     .العشاء بعد نزول مطر خفيف مل حيصل به برتوله مشقة         

   )١( هل صالم صحيحة أم ال بد من إعادة الصالة؟،مساحة الشيخ

 ال جيوز اجلمع بني الصالتني إال بعذر شرعي كالـسفر واملـرض           :ج
 أما من مجـع     ، كالوحل ،واملطر الذي يبل الثياب وحيصل به بعض املشقة       

 وعليه  ،بني العشاءين أو الظهر والعصر بغري عذر شرعي فإن ذلك ال جيوز           
 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       ،أن يعيد الصالة اليت قدمها على وقتها      

   . أخرجه مسلم يف صحيحه))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد((

                                                
 .من الرياض يف جملس مساحته. س.  سؤال موجه من ع-١
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 عنها عـن الـنيب      وأصله يف الصحيحني من حديث عائشة رضي اهللا       
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو         (( : أنه قال  ،صلى اهللا عليه وسلم   

  .))رد

وبذلك يعلم أن الواجب على كل مسلم أن يتحرى يف عباداته كلـها       
 وفق اهللا املسلمني مجيعا     . وأن حيذر ما خيالف ذلك     ،ما يوافق الشرع املطهر   

   .للفقه يف الدين والثبات عليه

  

  شرط للجمعهل النية 

 هل النية شرط جلواز اجلمع؟ فكثريا ما يصلون املغرب بـدون            :س
نية اجلمع وبعد صالة املغرب يتشاور اجلماعة فريون اجلمع مث يـصلون            

   )١(العشاء؟

 اختلف العلماء يف ذلك والراجح أن النية ليست بـشرط عنـد             :ج
ا وجـد    بل جيوز اجلمع بعد الفراغ مـن األوىل إذ         ،افتتاح الصالة األوىل  

   .شرطه من خوف أو مطر أو مرض

                                                
 .تاب من ضمن األسئلة املوجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ حممد الشايع يف ك-١
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  )١(المواالة بين الصالتين عند الجمع

 إذ قد يتأخرون مدة تعترب فـصال بـني          ، املواالة بني الصالتني   :س
  الصالتني وجيمعون فما احلكم يف ذلك؟ 

 الواجب يف مجع التقدمي املواالة بني الصالتني وال بأس بالفـصل            :ج
 وقد قال صلى    ، صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك      اليسري عرفا ملا ثبت عن النيب     

 والـصواب أن النيـة      )٢())صلوا كما رأيتموين أصلي   (( :اهللا عليه وسلم  
 أما مجع التأخري فاألمر     ،ليست بشرط كما تقدم يف جواب السؤال السابق       

 ولكن األفضل هو املـواالة بينـهما        ، ألن الثانية تفعل يف وقتها     .فيه واسع 
   . واهللا ويل التوفيق. عليه وسلم يف ذلكتأسيا بالنيب صلى اهللا

  )٣(حكم جمع المسافر الصالة في آخر يوم

 هل جيوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويال أن جيمع الصالة            :س
  يف آخر يوم؟ 

                                                
 . من ضمن األسئلة املوجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها األخ حممد الشايع يف كتاب-١
 ).٦٣١(برقم ) األذان( رواه البخاري يف -٢
 ).نور على الدرب( من برنامج -٣
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 هذا منكر عظيم مل يقل به أحد من أهل العلـم صـائما جيـوز                :ج
قبل أن تـصفر  للمسافر أن جيمع بني الظهر والعصر فقط يف وقت إحدامها   

 أمـا   ، وبني املغرب والعشاء يف وقت إحدامها قبل منتصف الليل         ،الشمس
 بل تصلي يف وقتها دائما يف السفر واحلضر قبل          ،الفجر فال جتمع إىل غريها    

   . واهللا املوفق.طلوع الشمس

  

  قصر الصالة وجمعها
  )١(للمسافر داخل المدينة

قصيم لقضاء يومي    حنن ثالثة أشخاص سافرنا من الرياض إىل ال        :س
 فهل نقصر الصالة وجنمعها وهل تلزمنا الصالة        ،اخلميس واجلمعة هناك  

  مع اجلماعة يف املسجد؟ 

 أما املغرب والفجر فال قـصر       ، يشرع لكم قصر الصالة الرباعية     :ج
 فـإن صـليتم معهـم    ،فيهما وال تلزمكم الصالة يف املساجد مع املقيمني 

 الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم         فعليكم أن تصلوا أربعان ألن السنة     
  قد دلت على أن املسافر 

                                                
 .هـ١٤١٢يف شوال ) الة العربية( نشرت يف -١
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 وعليكم أن تصلوا مع املقـيمني يف  ،إذا صلى خلف املقيم فإنه يصلي أربعا  
 ولعموم قـول الـنيب      . ألنه ال قصر فيهما    ،املساجد صالة املغرب والفجر   

 ))عذرمن مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من           (( :صلى اهللا عليه وسلم   
أخرجه ابن ماجة والدارقطين وصححه ابن حبان واحلاكم وإسناده علـى           

   .شرط مسلم

وقوله صلى اهللا عليه وسلم البن أم مكتوم ملا قال يا رسول اهللا لـيس               
 :يل قائد يقودين إىل املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بـييت؟ قـال        

خرجه اإلمـام    أ ))فأجب(( :؟ قال نعم قال   ))هل تسمع النداء بالصالة   ((
   .مسلم يف صحيحه

 واملغرب والعـشاء    ، الظهر والعصر  ،وجيوز لكم اجلمع بني الصالتني    
 وإن صـليتم مـع      ،ألنكم مسافرون ولكن تركه أفضل لكونكم مقيمني      

   . وباهللا التوفيق.اجلماعة يف املساجد فلعله أفضل وأكثر أجرا

  

ي ويقصر   فهل حيق له أن يصل     ، إذا سافر اإلنسان إىل جدة مثال      :س
   )١(أم ال بد أن يصلي مع اجلماعة يف املسجد؟

                                                
 . هـ١٤١٨ / ١ / ٢٩ بتاريخ  تابع للقاء املفتوح بني مساحته ومنسويب ثانوية دار التوحيد-١
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 أما إذا وصل البلد فال يصلي       ، إذا كان املسافر يف الطريق فال بأس       :ج
 أما يف الطريق إذا كان وحـده        ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم       ،وحده

وحضرت الصالة فال بأس أن يصلي يف السفر وحده ويقـصر الرباعيـة             
   .اثنتني

  

   له أن يصليالمسافر
  )١(صالة السفر إذا فارق عامر البلد

 ما احلكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعـد أن             :س
   هل يتم أم يقصر؟ ،سار ما يقرب من عشرة كيلومترات وقف ليصلي

 الذي عليه مجهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صالة الـسفر             :ج
لم كان ال يقصر يف أسفاره إال       إذا فارق البلد ألن النيب صلى اهللا عليه وس        

 فإذا أذن املـؤذن    ، فيصلي ركعتني ألن العربة بوقت الفعل      ،إذا غادر املدينة  
للظهر أو للعصر وخرج املسافر وجاوز عامر البلد شرع لـه أن يقـصر              

 ألنه وقت   ،الصالة الرباعية فالعربة بوقت الفعل ال بوقت اخلروج من البلد         
   .الفعل مسافر

                                                
 ).١١(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
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   بلد له فيهامن سافر إلى

  )١(قريب مسافة قصر فيعتبر مسافرا

 إذا سافر شخص من الرياض إىل مكة ويف طريقه مـر علـى              :س
 فهـل   ،القصيم ويوجد يف القصيم بعض أقربائه فجلس عندهم يـومني         

  يعترب مسافرا أو مقيما؟ 

 ولو كان فيه قريب له كأخ       ، هذا يعترب مسافرا ما دام يف غري وطنه        :ج
 لكن ال يصلي وحده بل يصلي مع اجلماعـة ويـتم            ،اأو أخت أو غريمه   

 أما إذا كان معه شخص آخر أو        ،معهم أربعا لوجوب الصالة يف اجلماعة     
 أما إن   . وهلم أن يصلوا مع مجاعة البلد ويتموا       ،أكثر فلهم أن يصلوا قصرا    

نوى اإلقامة أكثر من أربعة أيام فإن عليه أن يتم الصالة الرباعيـة سـواء               
   .واحدا أو كانوا مجاعةكان املسافر 

  

                                                
 ).١١(، الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -١
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  حكم جمع صالة العصر مع صالة الجمعة

سائل يسأل ويقول سافرت إىل مكة املكرمـة ألداء العمـرة           : س
وأدركتين صالة اجلمعة وأنا بالقرب من إحدى املدن علـى الطريـق            
وصليت اجلمعة مع املسلمني يف اجلامع وبعد أداء الصالة وحيـث إين            

   .)١(فهل عملي هذا جائز؟ أفتونا مأجورينمسافر أقمت وصليت العصر 

 ،ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز مجع العصر مع اجلمعة           : ج
ومل ينقل ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أحد مـن أصـحابه    

 وعلى من فعل ذلك أن يعيد صالة        ، فالواجب ترك ذلك   ،رضي اهللا عنهم  
   .ميع وفق اهللا اجل.العصر إذا دخل وقتها

  

هل جيوز للمسافر إذا صلى اجلمعة مع املقيمني أن جيمع إليهـا            : س
  ؟ )٢(العصر

                                                
 .من الرياض يف جملس مساحته. س.  سؤال موجه من ع-١
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -٢
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 بـل عليـه أن      ، ألن اجلمعة ال جيمع إليها شيء      ؛ال جيوز له ذلك   : ج
 أما إن صلى املسافر يوم اجلمعة ظهرا ومل يـصل           ،يصلي العصر يف وقتها   

   .مجعة مع املقيمني فإنه ال حرج عليه أن جيمع إليها العصر

 وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع بـني          .ألن املسافر ال مجعة عليه    
 ومل يصل   ، يوم عرفة بأذان واحد وإقامتني     ،الظهر والعصر يف حجة الوداع    

   . واهللا ويل التوفيق.مجعة

صليت يف احلرم   :  من الرياض يقول يف سؤاله     - . ج . م .األخ ا : س
 سفر فقد نويت أن أمجع       وملا كنت على   ،النبوي الشريف صالة اجلمعة   

 وما أن مهمت بالتكبري لصالة العـصر حـىت     ،معها صالة العصر قصرا   
أعلن املؤذن عن الصالة على جنازة فصليت مع اجلماعة عليها وبعـد            

 وإذا كـان غـري      ، فهل فعلي هذا صحيح    ،ذلك صليت العصر قصرا   
 أقصد أدائي لـصالة العـصر مجعـا       ،صحيح فماذا كان علي أن أفعل     

 أفتوين جـزاكم اهللا     .مع اجلمعة مث الفصل بينهما بصالة اجلنازة      وقصرا  
   )١(خريا وأمد يف عمركم على طاعته؟

  صالة العصر ال جتمع مع اجلمعة ال يف السفر وال : ج

                                                
 ).الة العربية(من من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته  -١
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 وعليك أن تعيد صالتك ألنك صـليتها        ،يف احلضر يف أصح قويل العلماء     
   .قبل الوقت على وجه ال جيوز فيه اجلمع

 اموعتني بصالة اجلنازة فال حـرج يف ذلـك؛ ألن           أما الفصل بني  
: املشروع اإلسراع ا إىل الدفن؛ لقول الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم              

أسرعوا باجلنازة فإن كانت صاحلة فخري تقدموا إليه وإن كانت غـري            ((
 متفق على صحته؛ وألن الفـصل بـني         ))ذلك فشر تضعونه عن رقابكم    

رب فصال يسريا ال مينع اجلمع عند من اشـترط          الصالتني بصالة اجلنازة يعت   
   . واهللا ويل التوفيق.ذلك

هذه األيام وهللا احلمد واملنة أغاثنا اهللا سبحانه وتعـاىل بـاملطر            : س
 .نسأل اهللا العلي القدير أن جيعله مباركا وأن يعم بنفعه أوطان املسلمني           

 حدث نقاش بني بعض اإلخوان حول جواز اجلمـع إذا         : مساحة الشيخ 
وافق نزول املطر الشديد والذي حتصل به املشقة وقت صالة اجلمعـة            

   )١(؟ أفتونا مأجورين،بني صالة اجلمعة والعصر

ال جيوز اجلمع بني صاليت العصر واجلمعة يف مطر وال غـريه؛ ألن   : ج
   ،ذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .من الرياض يف جملس مساحته. س.  سؤال موجه من ع-١
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معة ال تقاس علـى     وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم فيما نعلم؛ وألن اجل         
 والعبادات توقيفية ال جيوز إحداث شـيء        ، بل هي عبادة مستقلة    ،الظهر

 وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين والثبات عليه إنه مسيـع            .فيها مبجرد الرأي  
   .قريب

  )١(حكم الجمع للمقيم

ما حكم اهللا ورسوله يف قوم جيمعون بني الظهر والعصر وبـني            : س
   وهم مقيمون؟ املغرب والعشاء دائما

قد دلت األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           : ج
 ،من قوله وفعله أن الواجب أن تصلي الصلوات اخلمس يف أوقاا اخلمسة           

وأنه ال جيوز أن جيمع بني الظهر والعصر وال بني املغرب والعشاء إال لعذر              
ىل املساجد لكل صالة    كاملرض والسفر واملطر وحنوها مما يشق معه ايء إ        

 وقد وقت الصالة للنيب صـلى اهللا  ،يف وقتها من الصلوات األربع املذكورة    
عليه وسلم يف أوقاا اخلمسة جربائيل عليه السالم فصلى به يف وقت كل             

 مث قال له عليه الصالة والسالم بعد مـا          ،واحدة يف أوله وآخره يف يومني     
  ها يصلى به الظهر يف وقت

                                                
 .ب. الشيخ صمن ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
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 وهكذا ملا صلى به املغـرب       ،الصالة بني هذين الوقتني   : هايقتوالعصر يف و  
   .الصالة بني هذين الوقتني: ها قاليها والعشاء يف وقتييف وقت

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فأجـاب الـسائل              
 فصلى الصلوات اخلمس يف اليوم األول بعد السؤال يف أول وقتها            ،بالفعل

الـصالة  ((:  الصلوات اخلمس يف آخر وقتها مث قال       وصلى يف اليوم الثاين   
  .)١())فيما بني هذين الوقتني

وأما ما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن             
النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى باملدينة مثانا مجيعا وسبعا مجيعا وجـاء يف              

غـرب   وامل ،الظهـر والعـصر   : رواية مسلم يف صحيحه أن املراد بذلك      
:  ويف لفـظ آخـر  ))من غري خوف وال مطر   ((:  وقال يف روايته   .والعشاء

  .))من غري خوف وال سفر((

قد سئل ابن عباس رضي اهللا عنهما عـن ذلـك           : فاجلواب أن يقال  
   .معىن ذلك لئال يوقعهم يف احلرج:  قال أهل العلم،لئال حيرج أمته: فقال

بني الظهر والعـصر    وهذا حممول على أنه صلى اهللا عليه وسلم مجع          
  وبني املغرب والعشاء باملدينة لسبب يقتضي 

                                                
 ).١٠٨١٩(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه أمحد يف -١
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 وإمـا   ، إما ملرض عـام    ،رفع احلرج واملشقة عن الصحابة يف ذلك اليوم       
لدحض وإما لغري ذلك من األعذار اليت حيصل ا املشقة علـى الـصحابة    

 وقال بعضهم إنه مجع صوري وهو أنه أخر الظهـر إىل آخـر    ،ذلك اليوم 
 وقـدم   ، وأخر املغرب إىل آخر وقتـها      ، العصر يف أول وقتها     وقدم ،وقتها

   .العشاء يف أول وقتها
وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي احلـديث كمـا قالـه              

 وهو حمتمل ومل يذكر ابن عباس رضي اهللا عنـهما يف   )النيل(الشوكاين يف   
هره هذا احلديث أن هذا العمل تكرر من النيب صلى اهللا عليه وسلم بل ظا             

 قال اإلمام أبو عيسى الترمذي رمحه اهللا مـا          ،أنه إمنا وقع منه مرة واحدة     
 حديث أمجع العلماء على تـرك       - يعين اجلامع  -إنه ليس يف كتابه   : معناه

 وحديث آخر يف قتل شـارب املـسكر يف          ،العمل به سوى هذا احلديث    
   .ذر شرعي ومراده أن العلماء أمجعوا على أنه ال جيوز اجلمع إال بع،الرابعة

وأم قد أمجعوا على أن مجع النيب صلى اهللا عليه وسلم الوارد يف هذا              
احلديث حممول على أنه وقع لعذر مجعا بينـه وبـني بقيـة األحاديـث               
الصحيحة الكثرية الدالة على أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يـصلي كـل              

لراشدون صالة يف وقتها وال جيمع بني الصالتني إال لعذر وهكذا خلفاؤه ا           
وأصحابه مجيعا رضي اهللا عنهم والعلماء بعدهم ساروا على هذا الـسبيل            

   سوى ،ومنعوا من اجلمع إال من عذر
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مجاعة نقل عنهم صاحب النيل جواز اجلمع إذا مل يتخذ خلقا وال عـادة              
   .وهو قول مردود لألدلة السابقة وبإمجاع من قبلهم
ما خيـالف األحاديـث     وذا يعلم السائل أن هذا احلديث ليس فيه         

الصحيحة الصرحية الدالة على حترمي اجلمع بني الـصالتني بـدون عـذر             
 بل هو حممول على ما يوافقها وال خيالفها؛ ألن سنة الرسول صلى             ،شرعي

اهللا عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعـضا            
ا كتاب اهللا املبني     وهكذ ،وحيمل مطلقها على مقيدها وخيص عامها خباصها      

الـر ِكتـاب   ﴿:  قال اهللا سبحانه،يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا    
:  وقال عـز وجـل     )١(﴾أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبريٍ       

﴿ثَاِنيا ماِبهشتا مابِديِث ِكتالْح نسلَ أَحزن اآلية)٢(﴾اللَّه .   
ع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويـصدق بعـضه          واملعىن أنه م  

 . وهكذا سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم سواء بسواء كما تقـدم            ،بعضا
   .واهللا ويل التوفيق

إذا :  يقول يف رسـالته    ، من أسيوط يف مصر    - . أ . س .األخ م : س
أراد اإلنسان أن يسافر إىل مكان يبعد عن مقر إقامتـه مـدة سـاعة               

  وز له أن جيمع  فهل جي،بالطائرة

                                                
 .١ سورة هود اآلية -١
 .٢٣ سورة الزمر اآلية -٢
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 وهل لـه الفطـر يف   ،ويقصر الصالة وهو مقيم يف فندقه أو مقر إقامته        
   )١(.رمضان؟ نرجو اإلجابة

ليس ألحد أن يقصر الصالة أو يفطر وهو مقـيم إال إذا كـان              : ج
 أما من أراد السفر وهو      .مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا يف أثناء سفره        

 ألن النيب صـلى    ،افر ويغادر عامر البلد   يف بلده فليس له أن يقصر حىت يس       
اهللا عليه وسلم كان إذا أراد سفرا مل يقصر حىت يغادر املدينة وليس ألحد              

 بل  ،أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما يف حمل تقام فيه اجلماعة            
: عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم              

 أخرجه ابـن ماجـة      ))أته فال صالة له إال من عذر      من مسع النداء فلم ي    ((
 وقد قيل البـن  .والدارقطين وابن حبان واحلاكم بإسناده على شرط مسلم   

   .خوف أو مرض: ما هو العذر؟ فقال: عباس رضي اهللا عنهما

يا رسـول   : وسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقال         
د فهل يل من رخصة أن أصـلي يف         اهللا إنه ليس يل قائد يقودين إىل املساج       

؟ قال نعم   ))هل تسمع النداء للصالة   ((بييت؟ فقال له عليه الصالة والسالم       
   . أخرجه مسلم يف صحيحه))فأجب((قال 

  
                                                

 ).لة العربيةا( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من -١
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لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر        ((: وقال عليه الصالة والسالم   
وم رجال فيصلي بالناس مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل ق            

   . متفق على صحته)١())ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنار

من سره أن يلقى اهللا غدا مـسلما        (: وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه     
فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن فإن اهللا شرع لنبيكم سنن            
اهلدى وإن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هـذا              

تخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما مـن      امل
رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من هـذه املـساجد إال              
كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة ويرفعه ا درجة وحيط عنـه ـا           
سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد             

 أخرجه مسلم يف    )٢()ن الرجل يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف        كا
   .صحيحه

 فالواجب على كل مسلم مـسافر أو  ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية   
 وأن حيذر الصالة وحده إذا كان يسمع النداء         ،مقيم أن يصلي يف اجلماعة    

   . واهللا ويل التوفيق.للصالة
                                                

) ١٠٤٠(بـرقم   ) املساجد ومواضع الصالة  (، ومسلم يف    )٦٦٨٣(برقم  ) األحكام( رواه البخاري يف     -١
 .واللفظ له

 ).١٠٤٦(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف -٢



  

 - ٣٠٩ -

د من الناس يقيمون صالة     هناك مكان نعمل فيه ويوجد به عد      : س
  :اجلماعة لكين ال أكون معهم لألسباب اآلتية

أم جيمعون صالة الظهر والعصر دائما بدون سبب وأيـضا          : أوال
 فهل تصح الصالة    ،املغرب والعشاء وال ميسكون بأيديهم أسفل الصدر      

  )١(.معهم؟ وجهونا جزاكم اهللا خريا

ـ    : ج ضر مـن دون علـة   ليس للمسلم أن جيمع بني الصالتني يف احل
 بل جيب أن تصلي كل صـالة لوقتـها          ، أو االستحاضة للمرأة   ،كاملرض

 ، والعشاء يف وقتـها ، واملغرب يف وقتها، والعصر يف وقتها   ،الظهر يف وقتها  
 وما ورد عنه صلى اهللا      ،وال جيوز اجلمع بني الصالتني من دون علة شرعية        

 مجيعا يعين الظهر والعصر     عليه وسلم أنه صلى يف املدينة مثانا مجيعا وسبعا        
إنه كـان هنـاك   : واملغرب والعشاء فهذا عند أهل العلم لعلة قال بعضهم      

 ، شق على املسلمني فجمع م عليه الصالة والسالم        )أي مرض عام  (وباء  
 مل  ،ومل حيفظ عنه ذلك إال مرة واحدة عليه الصالة والسالم للعذر املذكور           

 إمنا جاء هذا مرة واحدة      ،ت متعددة حيفظ أنه كان يفعل هذا دائما أو مرا       
  عن ابن عباس 

                                                
 ).١٩(شريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
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   .رضي اهللا عنه عن النيب عليه الصالة والسالم

إن اجلمع صوري وليس حبقيقي وإمنا صلى الظهـر يف          : وقال آخرون 
 ، والعـشاء يف أولـه     ، واملغرب يف آخره   ، والعصر يف أوله   ،وقتها يف آخره  

نه صلى الظهر يف آخـر    وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أ        
 وصلى املغرب يف آخر وقتها وقدم العشاء فسمي مجعا          ،وقتها وقدم العصر  

   .واحلقيقة أنه صلى كل صالة يف وقتها

وهذا مجع منصوص عليه يف الرواية الصحيحة عن ابن عباس فيـتعني            
 فال ينبغي ألحد أن حيتج بذلك على اجلمـع          . وأنه مجع صوري   ،القول به 

   .من غري عذر

 ،ما أنت أيها السائل فلك أن تصلي معهم الظهر واملغرب يف وقتـها            أ
 بل عليك أن تؤخرها إىل      ،فقط وليس لك أن تصلي معهم العصر والعشاء       

   .وقتها
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  حكم الجمع والقصر للوحدات
  )١(العسكرية في الخطوط األمامية

 إىل حضرة األخ املكرم مدير إدارة       ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
 ، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه      .شئون الدينية للقوات الربية وفقه اهللا     ال

  : أما بعد

فجوابا لكتابكم املتضمن طلب إيضاح احلكم الشرعي يف كيفية صالة          
   .املوجودين من الوحدات العسكرية يف اخلطوط األمامية

وأفيدكم أنه إذا كان املذكورون يف حمل إقامتهم مل يسافروا فعلـيهم            
 أما إن كانوا مسافرين إىل حمـل      ،ة اجلمعة وإمتام الصالة الرباعية أربعا     صال

 ألن مدم ال يدرى مـىت       .املرابطة فليس عليهم مجعة وهلم القصر واجلمع      
 والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا        . وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه      .تنتهي

   .وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  .لدعوة واإلرشادالعلمية واإلفتاء وا

  
                                                

 . هـ١٤١١ / ٢ / ١٩ يف ١ / ٥١٤ صدر من مكتب مساحته برقم -١
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  )١(جمع وقصر الصالة للحاج

هل قصر الصالة ألهل مكة يف املشاعر خاص باحلجاج فقط أم           : س
  يشمل حىت الباعة منهم وغريهم ممن يوجدون يف املشاعر من غري حج؟ 

املشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص باحلجاج من أهل مكة           : ج
   .فقط على قول من أجازه هلم

ور فريون أن أهل مكة ال يقصرون وال جيمعون ألم غـري            أما اجلمه 
   .مسافرين وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصالة يف أوقاا

ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص باحلجاج فقط من أهل مكـة            
   .وهو األصح؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يأمرهم باإلمتام

فإنه يتم وال جيمع كسائر سكان      أما الباعة وحنوهم ممن مل يقصد احلج        
   .مكة

  

                                                
 . هـ١٤١٣ / ٢ / ٢٧بتاريخ ) ١٣٩٤(العدد ) جملة الدعوة( نشر يف -١
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 أم  ،هل صالة الظهر والعصر مجعا وقصرا يف عرفة أمر واجب         : س
   )١(!جيوز أن أصليهما يف وقت كل منهما كاملتني؟

صالة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج مجعا وقـصرا يف وادي   : ج
 اهللا  عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتني سنة مؤكدة فعلها النيب صلى          

 وال ينبغي للمؤمن أن خيالف السنة لكن ليس         ،عليه وسلم يف حجة الوداع    
 فإن املسافر لو أمت صـحت       ،ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة       

: صالته لكن القصر متأكد؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعله وقـال            
الناس  فال ينبغي له أن خيالف السنة بل يصلي مع           ))خذوا عين مناسككم  ((

 ولـو  ، مل يتوجه إىل حمل الوقوف يف نفس عرفـة    ،قصرا ومجعا مجع تقدمي   
صالمها يف عرفة ومل يصل يف وادي عرنة فال بأس حذرا من املشقة فـإن               

   .الناس يف هذه العصور حيتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة

  

 وأيام التشريق اجلمـع     ،هل جيوز للحجاج يف مىن يوم التروية      : س
   )٢( فهل مجعه صحيح؟، ومن مجع،ا جاز هلم القصركم

                                                
 ).٥٦(، الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -١
 / ٢ / ٧إىل مساحته، حيث أجابه عليها مساحتـه خبطـاب يف           . م.  من ضمن أسئلة قدمها الشيخ ع      -٢

 . هـ١٤١٤
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 ألنه إذا جاز القصر فجواز اجلمع       .ال أعلم مانعا من جواز اجلمع     : ج
 . فليس له سبب إال السفر     ،من باب أوىل؛ ألن أسبابه كثرية خبالف القصر       

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل جيمع يف مـىن ال يف              .ولكن تركه أفضل  
 وللمسلمني فيه صلى اهللا عليـه وسـلم         ، يف أيام التشريق   يوم التروية وال  
   .األسوة احلسنة

  

هل ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مجـع بـني              : س
 مثل إقامته يف    ، وبني املغرب والعشاء يف سفره املقيم فيه       ،الظهر والعصر 
   وإقامته يف تبوك؟ ، وإقامته يف مكة زمن فتح مكة،مكة ينتظر احلج

 ،بت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه مجع يف غزوة تبوك وهو مقيم            ث: ج
   .رواه مسلم من حديث معاذ رضي اهللا عنه

 فلم أر شيئا صرحيا     ،أما إقامته يف مكة يف يوم الفتح ويف حجة الوداع         
 ولكن بعض األحاديث يقتضي ظاهرها أنه كان جيمع يف األبطح           ،يف ذلك 

 واهللا  .وتركه أفضل كما يف مىن     ، لكن ذلك ليس بصريح    ،يف حجة الوداع  
   .ويل التوفيق
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 ةـــالة الجمعــص
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  )١(مكانة الجمعة في اإلسالم

  :  وبعد، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،احلمد هللا رب العاملني

فإن اجلمعة يسعى إليها باخلشوع والطمأنينة والوقار حلضور هذا اخلري          
ك يف أمر دينك ودنياك؛      ومساع ما ينفع   ،واملشاركة فيه من الصالة والذكر    

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا نوِدي ِللـصالِة ِمـن يـوِم            ﴿: لقول اهللا سبحانه  
              مـتِإنْ كُن لَكُـم ريخ ذَِلكُم عيوا الْبذَرا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ووعِة فَاسعمالْج

   .)٢(﴾تعلَمونَ

:  فقـال  ،ع اإلنسان يف الدنيا واآلخرة    مث بعد ذلك أمر سبحانه مبا ينف      
 )٣(﴾فَِإذَا قُِضيِت الصالةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن فَضِل اللَّـهِ          ﴿

واذْكُـروا اللَّـه كَـِثريا لَعلَّكُـم        ﴿أي اطلبوا الرزق والتمسوا اخلـري       
   حىت ال تشغلكم أنواع البيع )٤(﴾تفِْلحونَ

                                                
مكانة اجلمعـة يف    (بن باز على ندوة اجلامع الكبري بعنوان         تعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا          -١

 / ١٦للشيخ الغزايل خليل عيد، والشيخ حممد بن حسن الدريعي، والشيخ حممد رأفت سعيد يف               ) اإلسالم
 . هـ١٤٠٢ / ٥
 .٩ سورة اجلمعة اآلية -٢
 .١٠ سورة اجلمعة اآلية -٣
 .١٠ سورة اجلمعة اآلية -٤
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 وأنواع احلاجات العاجلة عن ذكر اهللا سـبحانه       ،واع امللذات  وأن ،والشراء
 فـال   ، والقيام بأمر اهللا   ، فالفالح يف ذكر اهللا    ،وتعاىل وعن أسباب الفالح   

 وال تطغـى    ،ينبغي أن تطغى حاجات البدن على حاجات القلب والروح        
 ، بل يراعى هذا وهذا    .حاجات القلب والروح على حاجات البدن والدنيا      

 فهذا يعمـل    ،يقومون ذا وهذا؛ تارة ألمور دنياهم وحاجام      فاملسلمون  
 والثالـث يف حاجـات   ، واآلخر يف دكانه ومتجره   ،يف الزراعة يف مزرعته   

 حىت يشترك اجلميع يف أنواع      ،أخرى وأعمال أخرى مما أباح اهللا عز وجل       
 حىت يواسي الفقري وحىت حيـسن       ،املشاريع اخلريية واألعمال املباحة النافعة    

   . الناسإىل
وإذا جاءت األوقات اليت أوجب اهللا على اإلنسان فيها شيئا بادر إىل             

 بـل   ،طاعة اهللا وأداء ما أوجب اهللا عليه فال تشغله حاجات عن حاجات           
 فهو حافظ لوقته    ،يعطي كل مقام ما يليق به ويعطي كل حاجة ما يناسبها          

 ،لب احلالل  ساع يف أرض اهللا لط     ، طالب للرزق  ،مؤد ملا أوجب اهللا عليه    
 لقول النيب  .ومعلوم أن الصالة هي عمود اإلسالم والركن الثاين من أركانه         

  .))رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة((: صلى اهللا عليه وسلم
بين اإلسـالم  ((: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح        

م الـصالة   على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقـا             
  وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
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   . متفق على صحته))البيت

: وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه يوما فضل الصالة فقال           
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ             ((

ون عليها مل يكن له نور وال برهان وال جناة وكان يوم القيامة مـع قـار               
  .)١())وفرعون وهامان وأيب بن خلف

وهذا احلديث الصحيح يعم صالة اجلمعة وغريهـا مـن الـصلوات            
 وفيه الوعد العظيم ملن حفظها واستقام عليها بأن تكون له نـورا             ،اخلمس

 مع الوعيد الـشديد ملـن مل        ،يف الدنيا واآلخرة وبرهانا وجناة يوم القيامة      
ال برهان وال جناة وحيشر يوم القيامـة        حيافظ عليها بأنه ال يكون له نور و       

 وهذا يعم الصلوات اخلمـس      ،مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف      
 ويعم أداءها يف وقتها كما شـرع        ،بوجه عام وصالة اجلمعة بوجه خاص     

   . ويف اجلماعة مع املسلمني،اهللا

إمنا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسـلم حـشر          : وقال بعض أهل العلم   
ة مع هؤالء الكفرة الذين هم من دعاة الكفر والضالل ومـن            مضيع الصال 

 وتنفريا منه حىت ال يتشبه املسلم ـؤالء         ،أئمة الكفر حتذيرا من هذا األمر     
  الكفرة ألنه إذا ضيعها بسبب 

                                                
 ).٢٦٠٥(برقم ) الرقائق(والدارمي يف ) ٦٢٨٨(برقم ) كثرين من الصحابةمسند امل( رواه أمحد يف -١
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 الذي غره ملكه ورياسته     - والعياذ باهللا  -الرياسة وامللك فقد شابه فرعون    
 فـال ينبغـي     ، فصار إىل النار   ،أنا ربكم األعلى  :  وقال ،حىت طغى وبغى  

للمؤمن أن يتشبه ذا الرئيس الضال الكافر فإذا تشبه به وشغل برياسـته             
 وإن ضيع الصالة بسبب الوزارة      .عما أوجب اهللا عليه حشر معه إىل النار       

 وإن ،والوظيفة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة إىل النـار         
هوات وإرضاء النفس ومالذهـا شـابه       ضيع الصالة من أجل املال والش     

قارون تاجر بين إسرائيل وطاغيتهم الذي طغى وبغى وعصى موسى عليـه   
الصالة والسالم وتكرب فخسف اهللا به وبداره األرض فمن تشبه به حيـشر             

 واملعـامالت   ، واألخذ والعطاء  ، وإن شغل بالبيع والشراء    ،معه يوم القيامة  
 نعوذ بـاهللا مـن   ،شر معه إىل النارشابه أيب بن خلف تاجر أهل مكة فيح       

   .ذلك

 وعلى املسلم أن يعـتين      ،فعلينا معشر املسلمني أن حنذر هذه املشاة      
 فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أنـه    ،باجلمعة ويبادر إليها  

لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلـوم مث            ((: قال
   فإذا ختم على قلبه . رواه مسلم يف صحيحه)١())ليكونن من الغافلني

                                                
 ).١٣٥٣(برقم ) اجلمعة(، والنسائي يف )١٤٣٢(برقم ) اجلمعة( رواه مسلم يف -١
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ختم اللَّه علَى قُلُـوِبِهم وعلَـى       ﴿:  قال تعاىل  ،وصار من الغافلني هلك   
       ِظـيمع ـذَابع ملَهةٌ واوِغش اِرِهمصلَى أَبعو ِعِهممنـسأل اهللا  )١(﴾س 

   .العافية

 اهللا عليه فهو    فهذا يدل على أن من تساهل بأمر اهللا وضيع ما أوجب          
 وألن توضع الغشاوة على بـصره فـال    ،معرض ألن خيتم على قلبه ومسعه     

 وبذلك يعلـم أن اجلمعـة شـأا عظـيم        ، وال يبصره  ،يهتدي إىل احلق  
 وأن حيافظوا   ،والتساهل ا خطري فالواجب على أهل اإلسالم أن يعتنوا ا         
 وحـىت   ، فيها عليها مع بقية الصلوات اخلمس حىت يستفيدوا مما شرع اهللا         

مـن التعـارف    : يتذكروا ما يترتب على هذا االجتماع من اخلري العظيم        
 والتـأثر   ،والتواصل والتعاون على الرب والتقوى ومساع العظات واخلطب       

 مع ما يترتب على ذلك من اخلري الكثري واألجر العظيم من األمـر              ،بذلك
حة والتعـاون    واملناص ،باملعروف والنهي عن املنكر وزيارة بعضهم لبعض      

على إقامة املشاريع اخلريية والتعرف على ما قد خيفي عليهم مـن أمـور              
اإلسالم وال سيما إذا اعتىن اخلطباء باخلطب وأعطوها ما تـستحق مـن             
اإلعداد والتحضري والعناية مبا يهم الناس يف أمور دينهم ودنياهم كما نبـه             

   فإن اخلطيب عليه ،على ذلك أهل العلم

                                                
 .٧ سورة البقرة اآلية -١
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أن يعىن باخلطبة حىت يبني إلخوانه ما قد خيفى عليهم مـن            : واجب عظيم 
 وفيها تعريـف    ، فتكون كل خطبة فيها إرشادات وتوجيهات      ،أحكام اهللا 

باألحكام اليت قد ختفى على الناس وتذكري هلم مبا أوجب اهللا عليهم ومـا              
 وحتذيرهم من كل ما ى اهللا عنه إىل غري ذلك مما حيسن من              ،حرم عليهم 
 وما قد خيفى    ،جيههم وإرشادهم إليه وال سيما مشاكل الوقت      اخلطيب تو 

   .عليهم من أحكامها

 فاملتبـصر يـزداد     ، وفيهم املتبصر  ، وفيهم الغافل  ،والناس فيهم اجلاهل  
 فتكـون   ، واجلاهل يتعلم  ، والناسي يتذكر  ،علما ويتذكر ما قد خيفى عليه     

م وعـدم    ومن املصائب اإلعراض عن حلقات العل      ،الفائدة عامة للجميع  
 وتستحكم على النـاس    ،االستفادة من خطب اجلمعة فيزداد اجلاهل جهال      

 وتصد عن احلق بـسبب      ، وتعرض عن ذكر اهللا    ، فتمرض القلوب  ،الغفلة
 كما  ، فإذا أذنب املرء ذنبا نكت يف قلبه نكتة سوداء         ،تراكم الذنوب عليها  

  وإن هـو   ، فإن هو تاب ورجع صـقلت      ،قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 وذنبا إىل ذنب حـىت يـسود        ، صارت نكتة إىل نكتة    ،استمر يف الذنوب  

كَال بـلْ   ﴿:  وهذا هو املعىن يف قوله جل وعال       ، وحىت يعلوه الران   ،القلب
  من :  يعين)١(﴾رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَ

                                                
 .١٤ سورة املطففني اآلية -١
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  فاإلنسان إذا تساهل يف املعاصي وتكاثرت على قلبـه         ،السيئات واملعاصي 
 فيجـب   ، وال ينكر منكرا   ،الذنوب أسود وانتكس حىت ال يعرف معروفا      

 وينبغي للعبد أن يكـون      ، وجيب لزوم التوبة دائما    ،احلذر من شر الذنوب   
 واملـذاكرة بـني     ،عنده حرص على حلقات العلم ومساع اخلطب املفيدة       

 حىت يـستفيد خـريا إىل       ، ومطالعة الكتب النافعة إذا كان يقرأ      ،اإلخوان
 ، وأهم ذلك العناية بالقرآن الكـرمي      ، وعلما إىل علم   ،ونورا إىل نور   ،خري

 ألن اهللا سبحانه جعلـه نـورا        .واإلكثار من تالوته واالستماع ملن يقرؤه     
ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ   ﴿:  كما قال سبحانه   ،وهدى وشفاء للقلوب من أمراضها    

   مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهوقال تعاىل  )١(﴾ي  :﴿وى    قُلْ هـدـوا هنآم ِللَّـِذين 
ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليـدبروا آياِتـِه        ﴿:  وقال سبحانه  )٢(﴾وِشفَاٌء

   . يف هذا املعىن كثرية)٣(﴾وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب واآليات

اقرءوا ((: ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
 أخرجـه مـسلم يف     )٤()) القرآن فإنه يأيت شفيعا ألصحابه يوم القيامة       هذا

  أنه يشفع :  واملعىن.صحيحه

                                                
 .٩ سورة اإلسراء اآلية -١
 . ٤٤ سورة فصلت اآلية -٢
 .٢٩ سورة ص اآلية -٣
 ).٢١١٨٦(برقم ) باقي مسند األنصار(، وأمحد يف )١٣٣٧(برقم ) صالة املسافرين( رواه مسلم يف -٤
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ألصحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا كما بني ذلك عليـه الـصالة              
يؤتى بالقرآن  ((: والسالم يف احلديث اآلخر وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم         

لون به يف الدنيا تقدمه سـورة البقـرة         يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعم     
وآل عمران كأما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طري صواف حتاجـان      

   . رواه مسلم أيضا يف صحيحه)١())عن أصحاما

من قرأ حرفا من القرآن فله به حـسنة         ((: وقال عليه الصالة والسالم   
م حـرف   واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف وال          

   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية)٢())وميم حرف

وكثري من الناس اليوم شغلوا باللذات واخلروج إىل الرتهة حىت ضيعوا           
 واسـتمرت   ، فحرموا من مساع ما فيها من العظات والذكرى        ،اجلمعات

 وال  ، فإن اإلنسان إذا كان ال حيضر حلقات العلـم         ،الغفلة الدهر الطويل  
 ورمبـا   ، يعتين مبا ينقل عن أهل العلم فإنه تزداد غفلته          وال ،يسمع اخلطب 

 نعوذ باهللا من    - وخيتم عليه فيكون من الغافلني     ،يقسو قلبه حىت يطبع عليه    
   فاملؤمن جيب أن حيرص على اجلمعة وعلى بقية -ذلك

                                                
 ). ٢١١٢٦(برقم ) باقي مسند األنصار(، وأمحد يف )١٣٣٨(برقم ) صالة املسافرين( رواه مسلم يف -١
 ).٢٨٣٥(برقم ) فضائل القرآن( رواه الترمذي يف -٢



  

 - ٣٢٥ -

 ،الصلوات يف اجلماعة حىت يستفيد من اخلطب واحملاضرات وحلقات العلم         
إذا كان وال بد من الرتهة يف العطـل واجلمعـة            و ،وحىت يتأسى به غريه   

 فليحرص على أن يكون بقرب بلد فإذا جاء وقـت الـصالة             ،واخلميس
ذهب إليها وصلى معهم اجلمعة حىت ال تفوته اجلمعة وحىت ال يفوته هـذا          

   .اخلري العظيم

أما ما ذكره بعض الناس عما يقع يف بعض البلدان اإلسالمية خـارج             
ة الظهر مع اجلمعة قائلني إن اجلمعة إذا كانت يف بلـد  هذه البالد من صال   

مجعاته متعددة قد تكون غري صحيحة فينبغي االحتياط بصالة الظهر بعدها           
 ، وهذا القول خطأ حمـض     ،خشية أن تكون أقيمت على غري وجه شرعي       

ألنه خمالف لألدلة الشرعية وملا درج عليه املسلمون يف         ؛  وهذا العمل بدعة  
 فال جيوز   ،صار يف أول هذه األمة ملا احتيج إىل تعدد اجلمع         األعصار واألم 

 إمنا أوجب على عبـاده يف اليـوم         .إحداث صالة مل يأذن ا اهللا سبحانه      
 فال جيوز إحداث سادسـة ال       ،والليلة مخس صلوات يف يوم اجلمعة وغريه      

 ألن ذلك خمالف لألدلة الشرعية وملا أمجع عليه         ،يف يوم اجلمعة وال يف غريه     
أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن       ﴿: لف األمة وقد قال اهللا سبحانه     س

أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَموقال النيب )١(﴾م   

                                                
 .٢١ سورة الشورى اآلية -١
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من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيـه فهـو           ((: صلى اهللا عليه وسلم   
   . متفق على صحته))رد

عليه أمرنا فهو   من عمل عمال ليس     ((: وأخرجه مسلم رمحه اهللا بلفظ    
 واهللا املسئول أن يوفـق املـسلمني مجيعـا     ، واملعىن فهو مردود عليه    ))رد

حكومات وشعوبا للفقه يف الدين واالستقامة عليه واحلذر مما خيالف ذلك           
   .إنه ويل ذلك والقادر عليه

  

  )١(أقل عدد يشترط إلقامة صالة الجمعة

  امة اخلطبة؟ ما هو أقل عدد يف شرط إقامة صالة اجلمعة وإق: س

 وأصح مـا قيـل يف       ،يف هذه املسألة خالف كثري بني أهل العلم       : ج
 فإذا وجد يف قرية ثالثـة رجـال فـأكثر           ،ثالثة اإلمام واثنان معه   : ذلك

مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا اجلمعة ومل يصلوا ظهـرا؛ ألن األدلـة            
   .الدالة على شرعية صالة اجلمعة وفرضيتها تعمهم

  

                                                
 ).٦٦(، اجلزء األول، ص )كتاب الدعوة(نشرت يف  -١
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 بعض الكتب أن من شروط إقامة اجلمعـة وجـود           قرأت يف : س
 وسبق أن نـشر يف الـدعوة فتـوى          .أربعني ممن جتب عليهم الصالة    

لسماحتكم أا تقام يف اثنني مع اإلمام فكيـف جنمـع بـني هـذين               
  )١(األمرين؟

 ،اشتراط األربعني إلقامة صالة اجلمعة قال به مجاعة من أهل العلم          : ج
 والقول األرجح جواز إقامتها بأقـل       ،محه اهللا منهم اإلمام أمحد بن حنبل ر     

من أربعني وأقل الواجب ثالثة كما تقدم يف الفتوى يف جـواب الـسؤال       
 واحلـديث الـوارد يف   . لعدم الدليل على اشتراط األربعني،الذي قبل هذا 

اشتراط األربعني ضعيف كما أوضح ذلك احلافظ ابن حجـر يف بلـوغ             
   .املرام

  

 واملساجد القريبة   ،بلية وليس فيها مساجد    حنن نعمل مبنطقة ج    .س
 فكم عـدد    ، وحنن مجاعة قليلون   ،يصعب الوصول إليها لظروف عملنا    

  )٢(املصلني الذين تصح م صالة اجلمعة ؟

   ألنكم تسمعون ؛الواجب عليكم السعي إىل اجلمعة: ج
                                                

 ).٦٦(، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
 ).١٦(، شريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -٢
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 ألن اجلمعـة جامعـة   ؛النداء وتستطيعون اإلجابة على األقدام أو بالسيارة  
 فالواجب عليكم السعي إليها والصالة      ، وجتمع أهل احملل   ، أهل القرية  جتمع

 وليس لكم الترخص وأن تقيموا مجعة       ،مع املسلمني يف القرية اليت أنتم فيها      
 فعليكم أن تستفتوا وتقـدموا إىل دار  ،وحدكم إال إذا كانت املسافة بعيدة 

ر وتكتب إىل احملكمة     ودار اإلفتاء تنظر يف األم     ،اإلفتاء إذا كنتم يف اململكة    
 لكن مهما أمكن    ،يف طرفكم حىت تعرف احلقيقة مث تصدر الفتوى يف ذلك         

املؤمن أن يسعى إىل اجلمعة ويشارك إخوانه يف اجلمعة فهذا هـو اخلـري              
 فينبغي له أن يـشارك يف    ، وله يف خطواته أجر كبري وحط سيئات       ،العظيم

ر والجتماعـه مـع     اخلري وأن حيرص على اجلمعة ولو بعدت لكثرة األج        
إخوانه وتكثري سوادهم واطالعه على أحواهلم والتعرف عليهم حىت يتعاون          

 فـإذا كـان     ،اجلميع على الرب والتقوى ويتساعد اجلميع على ما فيه اخلري         
هناك مشقة بينة فال مانع من اإلرسال لالستفتاء من دار اإلفتاء لتنظـر يف              

   .األمر إن شاء اهللا
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  )١(الجمعة تدرك بركعة

إذا جاء شخص إىل املسجد يوم اجلمعة ووجـد         : سائل يقول : س
الصالة قد قضيت ووجد رجال بقيت عليه ركعة فهل يكمـل هـذه             

 ، ولو انضم إليه شخص آخر بعد أن قضى ركعة         ،الركعة ظهرا أم مجعة   
  فهل أيضا يكملها ظهرا أم يكملها مجعة؟ 

تدرك بركعـة    وإمنا   ،الواجب أن يكملها ظهرا ألن اجلمعة فاتت      : ج
   .واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع اإلمام صالها مجعة

أما إذا مل يأت إال بعد السالم أو جاء بعد الركعة الثانية يف التشهد أو               
يف حال السجود يف الركعة الثانية فإنه ال يصليها مجعة ولكـن يـصليها              

عـة  من أدرك ركعة مـن اجلم     ((: ظهرا؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 فمفهومه أنه إذا ما أدرك إال أقل        )٢())فليضف إليها أخرى وقد متت صالته     

  من ركعة فإنه ال 
   . هذا هو املشروع،يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج -١
يف باب ما جاء فيمن أدرك من اجلمعة ركعة، والنـسائي يف            ) ٤٨٢(برقم  ) اجلمعة( رواه الترمذي يف     -٢
بـرقم  ) إقامة الصالة والسنة فيها   (، وابن ماجه يف     )١٤٠٨(برقم  ) اجلمعة(، ويف   )٥٥٤(برقم  ) املواقيت(
)١١١٣.( 
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 ،وإذا أدرك إنسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا وال يصلي مجعـة           
ـ     ،ويالحظ يف هذا أيضا أن يكون بعد الزوال        ة قـد    أما إذا كانت اجلمع

   .صليت قبل الزوال فإنه ال يصلي الظهر إال بعد الزوال
ألن اجلمعة جيوز أن تصلي قبل الزوال يف الـساعة الـسادسة علـى              

 ولكن األفضل واألحوط أن تصلي بعد الزوال        ،الصحيح من قويل العلماء   
 أما الظهر فال جيوز أن تصلي إال بعد الزوال          ،كما هو قول مجهور العلماء    

   .واهللا ويل التوفيق  .لمنيبإمجاع املس
إذا دخلت املسجد واإلمام يصلي اجلمعة وهو جالس للتشهد         : س

   )١(هل أصليها مجعة أم ظهرا؟
 ،إذا مل يدرك املسبوق من صالة اجلمعة إال السجود أو التـشهد           : ج

 ألن الصالة إمنا تدرك بركعـة؛ لقـول         .فإنه يصلي ظهرا وال يصلي مجعة     
من أدرك ركعة مـن الـصالة فقـد أدرك          ((: مالنيب صلى اهللا عليه وسل    

من أدرك ركعة مـن اجلمعـة       ((:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )٢())الصالة
   فليضف إليها أخرى وقد

                                                
 ).١٣٤(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
بـرقم  ) املساجد ومواضـع الـصالة    (، ومسلم يف    )٥٤٦(برقم  ) مواقيت الصالة ( رواه البخاري يف     -٢
 .يهواللفظ متفق عل) ٩٥٤(



  

 - ٣٣١ -

  .))متت صالته

فعلم ذين احلديثني أن من مل يدرك ركعة من اجلمعة فاتته اجلمعـة             
   . واهللا ويل التوفيق.وعليه أن يصلي ظهرا

  ال متابعةمن لم يتمكن من إكم
  )١(اإلمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء

 ، صالة اجلمعـة   )الطابق األرضي (صلى مجاعة يف قبو مسجد      : س
 وأصبح املأمومون ال يـسمعون      ،وأثناء الصالة انقطع التيار الكهربائي    

 فما حكم صالة هؤالء     . فتقدم أحد املأمومني وأكمل م الصالة      ،اإلمام
ة على أا مجعة؟ وما احلكم فيما لو مل يتقـدم           علما أنه أكمل م الصال    

 هل يكمل كل فرد منهم صالته وحده؟ وإذا كان جيوز ذلك هل             ،أحد
 حيث إنه استمع إىل اخلطيـب       ،يكملها على أا ظهر أو على أا مجعة       

  وافتتح الصالة مع اإلمام وصلى معه ركعة؟ 

صحيحة؛ ألن   فصالة اجلميع    ،إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل      : ج
  كمامن أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدرك اجلمعة 

                                                
 ).١٣٥(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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  .جاء بذلك احلديث الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولو مل يتقدم هلم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة األخرية أجـزأه           
 كاملسبوق بركعة يصلي مع اإلمام ما أدرك مث يقضي الركعة الثانية             ،ذلك

من أدرك ركعة من الـصالة      (( :صلى اهللا عليه وسلم   لنفسه؛ لعموم قوله    
   ))فقد أدرك الصالة

   .واهللا ويل التوفيق

  )١(من فاتته صالة الجمعة صالها ظهرا

إذا مل أصل اجلمعة مع اجلماعة يف املسجد هل أصليها يف البيت            : س
  ركعتني بنية اجلمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟ 

 مع املسلمني لعذر شرعي من مرض أو        من مل حيضر صالة اجلمعة    : ج
 وهكـذا   ، وهكذا املرأة تصلي ظهرا    ،غريه أو ألسباب أخرى صلى ظهرا     

املسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول            
 وهكذا من تركها عمدا يتوب إىل     ،عامة أهل العلم وال عربة مبن شذ عنهم       

   .اهللا سبحانه ويصليها ظهرا

                                                
 ).٦٧(، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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  )١( ليست واجبة على المرأةالجمعة

وردت بعض األمور بودي لو نستفسر عنها لو تكرمتم حىت ال           : س
  يكون هناك إشكال متوقع بالنسبة للجمعة واملرأة إذا صلتها يف بيتها؟ 

 وهكـذا   ،اجلمعة ليست واجبة على املرأة بل هي على الرجـال         : ج
نة أن تـصلي     والس ،اجلماعة ليست واجبة على املرأة بل هي على الرجال        
 لكن إن صلتها مع     ،املرأة يف بيتها يف اجلمعة وغري اجلمعة يف بيتها أفضل هلا          

 ،الناس أجزأا اجلمعة عن الظهر إذا كانت متسترة متحفظـة متحجبـة           
وخترج من غري طيب فال بأس عليها لسماع الفائـدة ولـسماع اخلطبـة      

لستر والبعد   لكن عليها أن تكون حريصة على احلجاب وا        ،ومساع املواعظ 
عن الفتنة وتكون يف طريقها غري متطيبة وال متربجة بل متحجبة متـسترة             

 كما كان بعض النساء يف عهد الرسول صلى اهللا عليه           ،وتصلي مع الناس  
وليخـرجن  ((: وسلم يصلني مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولكنه قال         

   أي )٢())تفالت

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج -١
 ).٤٧٨(برقم ) الصالة(، وأبو داود يف )٩٢٧٠(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه أمحد يف -٢
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 ،ليكن غري متربجات يف اخلروج    بدون رائحة طيبة لئال يفتنت الرجال ن و       
لكن لو صـلت مـع       )١())وبيون خري هلن  ((: قال صلى اهللا عليه وسلم    

اجلماعة مع الستر واحلجاب والعناية والبعد عن أسباب الشر والفتنة وعن           
   .الرائحة الطيبة فال بأس بذلك

 ،ومن هذا نفهم أن املرأة ليس عليها مجعة بل تصلي يف بيتـها ظهـرا      
 كاملريض ليس   ،صلتها مع الناس مجعة أجزأا وكفتها عن الظهر       ولكن إذا   

عليه صالة مجعة إمنا يصلي ظهرا ومع هذا لو صلى مع النـاس أجزأتـه                
 وكالعبد اململوك ليس عليه مجعة وإمنا عليه الظهـر وإذا  ،اجلمعة عن الظهر 

 وهكذا املسافر ليس عليه مجعة لكـن لـو     ،صلى مع الناس اجلمعة أجزأته    
   . الناس اجلمعة أجزأته عن الظهرصلى مع

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
 ).٥٢١١(برقم ) مسند املكثرين(محد يف ، وأ)٤٨٠(برقم ) الصالة( رواه أبو داود يف -١
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  )١(حكم وصل الصالة بصالة أخرى

: عن السائب بن يزيد أن معاوية قال      : أريد شرح هذا احلديث   : س
إذا صليت اجلمعة فال تصلها بصالة حىت تتكلم أو خترج فإن رسول اهللا             

ىت نـتكلم  ة ح صلى اهللا عليه وسلم أمرنا بذلك أن ال نصل صالة بصال          
  أو خنرج؟

احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه وهو يدل على أن املـسلم إذا            : ج
صلى اجلمعة أو غريها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بـصالة حـىت               

 والتكلم يكون مبا شرع اهللا مـن األذكـار          ،يتكلم أو خيرج من املسجد    
ـ   . استغفر اهللا  . استغفر اهللا  .استغفر اهللا : كقوله سالم ومنـك   اللهم أنت ال

 وما شـرع اهللا بعـد       ، حني يسلم  ،السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام     
 وذا يتضح انفصاله عن الصالة بالكلية حـىت ال          ،ذلك من أنواع الذكر   

   .يظن أن هذه الصالة جزء من هذه الصالة

 ،واملقصود من ذلك متييز الصالة اليت فرغ منها من الصالة األخـرى           
فال يصلها بالنافلة لئال يعتقد هو أو غريه أا مرتبطـة      فإذا سلم من اجلمعة     
   .ا أو أا الزمة هلا

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج - ١
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وهكذا الصلوات األخرى كالظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر         
ال بد من الفصل بالكالم كالذكر أو غري ذلك من الكالم أو اخلروج مـن      

   .املسجد حىت يعلم أا غري مربوطة مبا قبلها

  

  )١(اء الخطبةاإلنصات اثن

مىت ميتنع اإلنسان   :  من رياض اخلرباء يسأل ويقول     . ص . أ .األخ ع 
يف صالة اجلمعة عن مس احلصى والتسوك هل هو من صعود اإلمـام             

 ألين أشاهد كثريا من الناس ال يتوقفـون   ،على املنرب أم من بداية اخلطبة     
نـاء   وبعضهم يـستاك أث    ،عن التسوك إال بعد أن يبدأ اإلمام يف اخلطبة        

  اخلطبة؟ 

   .نرجو من مساحة الشيخ إرشادنا إىل الصواب جزاكم اهللا خريا

السنة اإلنصات إىل اخلطبة وترك التسوك وسائر العبث من حـني           : ج
 عمال باألحاديث الصحيحة الـواردة يف       ،الشروع فيها إىل أن يفرغ منها     

   .ذلك

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
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 أن  لكن من دخل املسجد واإلمام خيطب فإنه يصلي حتية املسجد قبل          
إذا جاء أحدكم يـوم اجلمعـة   ((:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم   .جيلس

  .)١())واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما

  

هل جيوز الكالم   :  من القاهرة يقول يف سؤاله     - . ج . ا .األخ م : س
 وهل جيوز اإلشـارة     ،أثناء سكوت اإلمام بني اخلطبتني يف صالة اجلمعة       

م بدون كالم من أجل تنبيه شخص مـا أن ال يـتكلم   بالسبابة على الف  
   )٢(أثناء اخلطبة؟

جيوز الكالم أثناء سكوت اإلمام بني اخلطبتني إذا دعـت إليـه            : ج
 كما جتـوز    ، وال بأس باإلشارة ملن يتكلم واإلمام خيطب ليسكت        ،احلاجة

   . وفق اهللا اجلميع.اإلشارة يف الصالة إذا دعت احلاجة إليها

  

                                                
واللفظ له، وأمحد يف    ) ١٤٤٩(برقم  ) اجلمعة(، ومسلم يف    )١١٠٠(برقم  ) اجلمعة( رواه البخاري يف     -١
 ).١٣٦٥٥(برقم ) باقي مسند املكثرين(
 ).الة العربية(ن األسئلة املوجهة من  من ضم-٢



  

 - ٣٣٨ -

  الة على النبيمشروعية الص
  )١(صلى اهللا عليه وسلم إذا مر ذكره أثناء الخطبة

 من والية أريزونـا يف الواليـات املتحـدة          - ص . م .األخ أ : س
إذا مر ذكر النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    : األمريكية يقول يف سؤاله  

واإلمام خيطب يوم اجلمعة فهل جيوز أن نصلي ونسلم عليه صـلى اهللا             
  عليه وسلم؟ 

 الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مر ذكره عليـه             تشرع: ج
الصالة والسالم يف خطب اجلمعة والعيد وجمالس الذكر؛ لقوله صـلى اهللا            

 صلى اهللا   )٢())رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي       ((: عليه وسلم 
   .عليه وسلم

ما حكم من يرفع يديه واخلطيب يدعو للمسلمني يف اخلطبـة           : س
   )٣( أثابكم اهللا؟،ع الدليلالثانية م

  رفع اليدين غري مشروع يف خطبة اجلمعة وال يف : ج

                                                
 .  هـ١٤١٢بتاريخ صفر ) الة العربية( نشرت -١
 ).٧١٣٩(برقم ) باقي مسند املكثرين(، وأمحد يف )٣٤٦٨(برقم ) الدعوات( رواه الترمذي يف -٢
 ).١(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -٣
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 وإمنا املشروع اإلنصات للخطيـب      ،خطبة العيد ال لإلمام وال للمأمومني     
 وأما رفع اليدين    ،والتأمني على دعائه بينه وبني نفسه من دون رفع صوت         

 يديـه يف خطبـة      ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يرفع        ؛  فال يشرع 
 وملا رأى بعض الصحابة بعض األمراء يرفـع         ،اجلمعة وال يف خطبة األعياد    

ما كان النيب يرفعهما عليـه      :  وقال ،يديه يف خطبة اجلمعة أنكر عليه ذلك      
 فإنـه  ، نعم إذا كان يستغيث يف خطبة اجلمعة لالستسقاء      ،الصالة والسالم 

 ألن النيب صـلى اهللا      -طر أي طلب نزول امل    -يرفع يديه يف حال االستغاثة    
 فإذا استسقى يف خطبة اجلمعـة       ،عليه وسلم كان يرفع يديه يف هذه احلالة       

أو يف خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسيا بالنيب عليـه الـصالة                
   .والسالم

  

  )١(تشميت العاطس أثناء الخطبة

  ما حكم تشميت العاطس واإلمام خيطب يوم اجلمعة؟ : س

 فكما ال يشمت العاطس يف      ، تشميته لوجوب اإلنصات   ال يشرع : ج
   . واهللا ويل التوفيق.الصالة كذلك ال يشمت العاطس يف حال اخلطبة

                                                
 ).١٣٤(، اجلزء الثاين ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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  )١(من حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت

 من الرياض يقول يف سـؤاله إين أعـاين مـن            - ص .األخ ع : س
  ويف ، وأتوضأ لكل صالة عند األذان     - أكرمكم اهللا  -خروج ريح دائم  

يوم اجلمعة أتوضأ قبل األذان األول وأتوضأ ثانية بعد األذان األول فما            
   .حكم عملي هذا؟ أفتونا جزاكم اهللا خرياً

من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غريمها فإنه يتوضأ لكـل             : ج
صالة بعد دخول الوقت وال يضره ما خرج من احلدث يف نفس الوقت أو              

توضـئي  ((:  صلى اهللا عليه وسلم للمستحاضةيف نفس الصالة؛ لقول النيب 
الـيت  :  واملستحاضة هـي   . خرجه البخاري يف صحيحه    )٢())لكل صالة 

   .يستمر معها الدم غري دم احليض

وذا يعلم السائل أنه ال بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقـت يف              
   وإذا توضأ ،حق من حدثه دائم

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
بـاقي  (، وأمحـد يف  )١١٦(برقم ) الطهارة(، والترمذي يف )٢٢١(برقم ) الوضوء( رواه البخاري يف     -٢

 ).٢٣٠١٦(برقم ) مسند األنصار
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 ؛اعة اليت قبل الزوال صح ذلك     لصالة اجلمعة يف الساعة السادسة وهي الس      
ألنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على صحة إقامة صالة               

   .اجلمعة يف الساعة السادسة وهو قول مجع من أهل العلم

ولكن األفضل إقامتها بعد الزوال عمال باألحاديث كلها وخروجا من          
 تصح قبل الزوال     ألن مجهور أهل العلم يرون أن صالة اجلمعة ال         .اخلالف

كصالة الظهر عمال باألحاديث اليت فيها النص أنه كان صـلى اهللا عليـه            
   . واهللا ويل التوفيق.وسلم يصلي اجلمعة إذا زالت الشمس

  

  )١(حكم صالة الجمعة إذا صادفت يوم العيد

ما حكم صالة اجلمعة إذا صادفت يوم العيد هل جتب إقامتها            : س
 ذلك أن بعض الناس يعتقد أنـه        ،فئة معينة على مجيع املسلمني أم على      

  إذا صادف العيد اجلمعة فال مجعة إذا؟ 

الواجب على إمام اجلمعة وخطيبها أن يقيم اجلمعة وأن حيضر يف           : ج
   فقد كان النيب ،املسجد ويصلي مبن حضر

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج -١
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صلى اهللا عليه وسلم يقيمها يف يوم العيد يصلي العيد واجلمعة عليه الصالة             
 ،ا قرأ يف العيد ويف اجلمعة مجيعا بسبح والغاشية فيها مجيعـا           والسالم ورمب 

 ،كما قاله النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما فيما ثبت عنـه يف الـصحيح       
لكن من حضر صالة العيد ساغ له ترك اجلمعة ويصلي ظهرا يف بيتـه أو               

 وإن صلى اجلمعة مـع      ،مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صالة العيد        
 وإن ترك صالة اجلمعة ألنه حضر العيد وصلى         ، أفضل وأكمل  الناس كان 

 واهللا ويل   .العيد فال حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو مجاعـة            
   .التوفيق

  ليس من شرط إقامة صالة
  )١(الجمعة أن يكون اإلمام عدال وال معصوما

ما احلكم يف قوم ال يصلون اجلمعة حبجة أـا ال تـصلح إال              : س
  م عادل؟ خلف إما

قد أوجب اهللا سبحانه على املسلمني أداء صالة اجلمعة إذا كانوا           : ج
 واختلف أهـل العلـم يف   ، سواء كانوا يف مدن كبرية أو قرى  ،مستوطنني

  العدد الذي يشترط إلقامة صالة 

                                                
 .)١٢٩(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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أا تقام بثالثة فأكثر لعدم الدليل على       : اجلمعة على أقوال كثرية أرجحها    
مجعوا أنه ليس من شرطها أن يكون اإلمام عدال          وأ ،اشتراط ما فوق ذلك   

وال معصوما بل جيب أن تقام مع الرب والفاجر ما دام مـسلما مل خيرجـه                
   .فجوره عن دائرة اإلسالم

وذا يعلم أن الطائفة اليت ال تقيم صالة اجلمعة إال بشرط أن يكـون              
واشترطت اإلمام عدال أو معصوما قد ابتدعت يف الدين ما مل يأذن به اهللا              

 وكان بعض أهل العلم يرى أن اجلمعة        ،شرطا ال أصل له يف الشرع املطهر      
 ولكن هذا القول    ،ال تقام يف القرى الصغرية وإمنا تقام يف األمصار اجلامعة         

ضعيف وال وجه له يف الشرع املطهر وهو مروي عن أمري املؤمنني علي بن              
 أقيمـت صـالة      وقد ، ولكن مل يصح ذلك عنه     ،أيب طالب رضي اهللا عنه    

اجلمعة يف املدينة املنورة بعد ما هاجر إليها أول املسلمني وهـي ليـست              
 مث أقامها النيب صلى اهللا عليه وسلم ملـا  ،مصرا جامعا وإمنا تعترب من القرى   

 وأقيمت صالة   ،قدم املدينة ومل يزل يقيمها حىت تويف عليه الصالة والسالم         
اثا يف عهده صلى اهللا عليه وسـلم        اجلمعة يف البحرين يف قرية يقال هلا جو       

أن الواجب هـو إقامـة      :  واخلالصة .فلم ينكر ذلك عليه الصالة والسالم     
صالة اجلمعة يف القرى واألمصار؛ عمال باألدلة الشرعية مـن الكتـاب            

   وحتصيال ملا يف إقامتها من املصاحل العظيمة اليت من مجلتها ،والسنة
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هم وتعليمهم ما ينفعهم وتعـارفهم  مجع الناس على اخلري ووعظهم وتذكري    
   .وتعاوم على الرب والتقوى إىل غري ذلك من املصاحل العظيمة
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  حكم صالة السجناء جمعة
  )١(وجماعة خلف إمام واحد وهم في عنابرهم

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل فضيلة األخ املكرم مـدير إدارة               
  الشئون الدينية باألمن العام وفقه اهللا 

  :  أما بعد.السلم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هــ   ١٤٠٥ / ٥ / ١د وتـاريخ     / ٢٧٥فأشري إىل كتابكم رقم     
ومشفوعه الذي تستفسرون فيه عن حكم صالة السجناء مجعة ومجاعـة           

   . وهم يف عنابرهم بواسطة مكرب الصوت،خلف إمام واحد يتقدمهم

ى جملس هيئة كبار    ونظرا إىل أن املسألة عامة ومهمة رأيت عرضها عل        
العلماء وقد اطلع عليها الس يف دورته السادسة والعشرين املنعقـدة يف            

 هـ وبعـد    ١٤٠٥ / ١١ / ٧ هـ إىل    ١٤٠٥ / ١٠ / ٢٥الطائف يف   
أفـىت بعـدم    : دراسة املسألة واطالعه على أقوال أهل العلم يف املوضوع        

 واجلماعة وهم   املوافقة على مجع السجناء على إمام واحد يف صالة اجلمعة         
   لعدم وجوب ،داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكرب الصوت

                                                
 . هـ١٤٠٥ / ١١ / ٢٤ وتاريخ ١ / ٢٥٢٦ صدرت من مكتب مساحته برقم -١
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 واتفاقا مع فتوى مساحة     ،صالة اجلمعة عليهم حيث ال ميكنهم السعي إليها       
 ١٣٨٨ / ١٠ / ١١ وتـاريخ  ٧٦٢الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا رقم   
نـه   لكن من أمك   . وألسباب أخرى  ،هـ بعدم وجوب إقامتها يف السجن     

احلضور ألداء صالة اجلمعة يف مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه             
 ، وإال فإا تسقط عنه ويصليها ظهـرا       ،صالة اجلمعة صالها مع اجلماعة    

وكل جمموعة تصلي الصلوات اخلمس مجاعة داخل عنربهم إذا مل ميكـن            
   .مجعهم يف مسجد أو مكان واحد

   .ن يوفق اجلميع ملا فيه رضاه وأسأل اهللا أ،فآمل االطالع واإلحاطة

  

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  )١(مشروعية األذان األول يوم الجمعة

الحظت يف بلدكم اململكـة     :  من مصر يقول   ، ج . ع .األخ م : س
 وهذا غري صحيح إذ أنه كان       العربية السعودية أنه يوجد أذانان للجمعة     

إذا صعد اإلمام املنرب أذن بني يديه أذان واحد ومجيع كتب السنة تؤيـد    
 فأرجو أن حتولوا هذا إىل اجلهات املختصة كدار اإلفتـاء الـيت             .ذلك

   .يرأسها مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ليحق اهللا احلق ويبطل الباطل

ول اهللا وأصحابه ومن اهتدى     احلمد هللا والصالة والسالم على رس     : ج
  : داه أما بعد

فاألمر كما قال السائل كان على عهد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              
 كان إذا دخل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم          ،وسلم أذان واحد مع اإلقامة    

للخطبة والصالة أذن املؤذن مث خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلطبـتني   
   .مث يقام للصالة

ألمر املعلوم والذي جاءت به السنة كما قال السائل وهو أمر           هذا هو ا  
   مث إن الناس ،معروف عند أهل العلم واإلميان

                                                
 ).٥٢٣(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج -١
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كثروا يف عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا تعـاىل عنـه يف               
األذان األول ألجـل تنبيـه      :  ويقال له  ،املدينة فرأى أن يزاد األذان الثالث     

 مجعة حىت يستعدوا ويبادروا إىل الصالة قبل األذان         الناس على أن اليوم يوم    
 ،املعتاد املعروف بعد الزوال وتابعه ذا الصحابة املوجـودون يف عهـده           

وكان يف عهده علي رضي اهللا عنه وعبد الرمحن بن عوف والـزبري بـن               
العوام وطلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنهم وغريهم من أعيـان الـصحابة        

ر املسلمون على هذا يف غالب األمصار والبلدان تبعا          وهكذا سا  ،وكبارهم
ملا فعله اخلليفة الراشد رضي اهللا عنه وتابعه عليه اخلليفة الراشد الرابع علي             

   .رضي اهللا عنه وهكذا بقية الصحابة

فاملقصود أن هذا حدث يف خالفة عثمان وبعده واستمر عليه غالـب            
 وذلك أخذا ذه السنة اليت      ،ذااملسلمني يف األمصار واألعصار إىل يومنا ه      

فعلها عثمان رضي اهللا عنه الجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمني وال حرج            
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء    ((:  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       .يف ذلك 

 وهـو مـن     )١())املهديني الراشدين فتمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ      
واملصلحة ظاهرة يف ذلك فلهذا أخذ ـا        اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنه      

  أهل السنة واجلماعة ومل يروا ذا بأسا لكونه 

                                                
 ).٤٦٠٧(باب يف لزوم السنة برقم ) السنة( رواه أبو داود يف -١
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الـصحابة ذلـك     من سنة اخللفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من        
   .الوقت رضي اهللا عنهم مجيعاً

 وهل صحيح أن    ،مىت شرع األذان للجمعة مرتني وبأي سبب      : س
 مسعت يف مكة أن الـسعودية       ،حدعليا رضي اهللا عنه رد األذان إىل وا       

يؤذنون أذانني كيف ذلك ألن السعودية دولة سنية كيف تعمل علـى            
   )١(البدعة؟
بدأ األذان للجمعة مرتني يف عهد عثمان رضي اهللا عنه والـسبب            : ج

 وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتـوى         ،كثرة الناس 
:  صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال        ثبت عن رسول اهللا   : يف ذلك هذا نصها   

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني فتمسكوا ا وعضوا عليها          ((
   . احلديث)٢())...بالنواجذ

والنداء يوم اجلمعة كان أوله حني جيلس اإلمام على املنرب يف عهد النيب             
فة  فلما كانت خال   ،صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما         

 ،عثمان وكثر الناس أمر عثمان رضي اهللا عنه يوم اجلمعة بـاألذان األول            
 واألصـل يف    ،وليس ببدعة ملا سبق من األمر باتباع سنة اخللفاء الراشدين         

  ذلك 
                                                

 . هـ١٣٩٨ / ١١ / ٦يف ) ٨٩٩( صدرت من مكتب مساحته برقم -١
 ).١٦٦٩٥(برقم ) لشامينيمسند ا( رواه اإلمام أمحد يف -٢
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: ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجة وأبو داود واللفـظ لـه    
وله حني جيلـس  عن ابن شهاب أخربين السائب بن يزيد أن األذان كان أ        (

اإلمام على املنرب يوم اجلمعة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكـر               
وعمر رضي اهللا عنهما فلما كان خالفة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم             

   .)١()اجلمعة باألذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت األمر على ذلك

ا احلديث بأن النداء    وقد علق القسطالين يف شرحه للبخاري على هذ       
الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت مساه ثالثا باعتبار كونه مزيدا على             
األذان بني يدي اإلمام واإلقامة للصالة وأطلق على اإلقامـة أذان تغليبـا             

 وكان هذا األذان ملا كثر املسلمون فـزاده عثمـان           ،جبامع اإلعالم فيهما  
ئر الصحابة بالسكوت وعدم اإلنكار     رضي اهللا عنه اجتهادا منه ووافقه سا      

   . وباهللا التوفيق.فصار إمجاعا سكوتيا

  

                                                
 .واللفظ له) ١٠٨٧(برقم ) الصالة(، وأبو داود يف )١٣٩٢(برقم ) اجلمعة( رواه اإلمام البخاري يف -١
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  حكم إقامة الجمعة

  )١(في موضعين أو أكثر في بلد واحد

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وآله             
  :  فقد ورد إلينا سؤال مهم هذا نصه، أما بعد.وصحبه

معة يف موضعني أو أكثر من املدينة أو احلارة         ما حكم إقامة اجل   : س
  مع بيان الدليل الشايف؟ 

اعلم وفقك اهللا أن الذي عليه مجهور أهل العلم حترمي تعدد اجلمعة            : ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يقيم          .يف قرية واحدة إال من حاجة     

 ،واحـدة يف مدينته املنورة مدة حياته صلى اهللا عليه وسلم سوى مجعـة             
وهكذا يف عهد خلفائه الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا             

 ومـا  ، وهكذا يف سائر األمصار اإلسالمية يف صدر اإلسالم    ،عنهم أمجعني 
 ملا يف اجتمـاع  ،ذلك إال ألن اجلماعة مرغب فيها من جهة الشرع املطهر         

  املسلمني يف مكان واحد حال إقامة 

                                                
 / ٤ / ٢ أجاب مساحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة بتاريخ               -١

 . هـ١٣٩٢
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 وملا يف   ،ون على الرب والتقوى وإقامة شعائر اإلسالم      اجلمعة والعيد من التعا   
ذلك أيضا من االختالف بينهم واملودة والتعارف والتفقـه يف اإلسـالم            

 وملا يف ذلك أيضا مـن زيـادة الفـضل           ،وتأسي بعضهم ببعض يف اخلري    
واألجر بكثرة اجلماعة وإغاظة أعداء اإلسالم من املنافقني وغريهم باحتـاد           

   .رقةالكلمة وعدم الف

وقد وردت النصوص الكثرية يف الكتاب والـسنة يف احلـث علـى             
االجتماع واالئتالف والتحذير من الفرقة واالختالف فمن ذلك قـول اهللا           

:  وقوله سبحانه  )١(﴾واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     ﴿: عز وجل 
  .)٢(﴾فُوا ِمن بعِد ما جاَءهم الْبيناتوال تكُونوا كَالَِّذين تفَرقُوا واختلَ﴿

إن اهللا يرضى   ((: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح        
لكم ثالثا ويسخط لكم ثالثا يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شـيئا       
وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقـوا وأن تناصـحوا مـن واله اهللا               

  .)٣())...أمركم

                                                
 .١٠٣ سورة آل عمران اآلية -١
 .١٠٥ آل عمران اآلية  سورة-٢
برقم ) اجلامع(ومالك يف املوطأ يف كتاب      ) ٨٤٤٤(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( يف   - رواه اإلمام أمحد   -٣
)١٥٧٢.( 
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ومما تقدم يتضح لكم أن الواجب هو اجتماع أهل املدينة أو القريـة             
على مجعة واحدة كما جيتمعون على صالة عيد واحدة حيث أمكن ذلك            
من دون مشقة لألدلة املتقدمة واألسباب السالفة واملـصلحة الكـربى يف            

   .االجتماع
 أو أما إن دعت احلاجة الشديدة إىل إقامة مجعتني أو أكثـر يف البلـد           

أن تكون  :  وذلك مثل  ،احلارة الكبرية فال بأس بذلك يف أصح قويل العلماء        
البلد متباعدة األطراف ويشق على أهلها أن جيتمعوا يف مسجد واحد فال            

 وهكـذا  ،بأس أن يقيموا اجلمعة يف مسجدين أو أكثر على حسب احلاجة    
بـأس  لو كانت احلارة واسعة ال ميكن اجتماع أهلها يف مسجد واحد فال             

 وهلذا ملا بنيت بغداد وكانت واسعة األرجاء        ،أن يقام فيها مجعتان كالقرية    
أقيم فيها مجعتان إحدامها يف اجلانب الشرقي والثانية يف اجلانـب الغـريب             
وذلك يف وسط القرن الثاين حبضرة العلماء املشهورين ومل ينكروا ذلـك            

 رضـي اهللا    -أيب طالب  وملا قيل ألمري املؤمنني علي بن        ،لدعاء احلاجة إليه  
إن يف الكوفة ضعفة يشق عليهم اخلروج إىل الصحراء         :  حني خالفته  -عنه

 رضي اهللا   -حلضور صالة العيد أمر من يقيم هلم صالة العيد بالبلد وصلى          
   . جبمهور الناس يف الصحراء-عنه

فإذا جاز ذلك يف العيد للحاجة فاجلمعة مثله جبامع املشقة واحلاجـة            
   وقد نص الكثري من ،منيوالرفق باملسل
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 قال موفق الدين أبو حممـد       ،العلماء على جواز تعدد اجلمعة عند احلاجة      
 اجلـزء   ،١٨٤ص  " املغين  " عبد اهللا بن أمحد بن قدامة رمحه اهللا يف كتابه           

وإذا كان البلد كـبريا     (: - رمحه اهللا  - عند قول أيب القاسم اخلرقي     ،الثاين
ومجلتـه أن   (:  ما نصه  ) مجيعها جائزة  حيتاج إىل جوامع فصالة اجلمعة يف     

البلد مىت كان كبريا يشق على أهله االجتماع يف مسجد واحد ويتعـذر             
ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان وحنومهـا            

 ،من األمصار الكبار جازت إقامة اجلمعة فيما حيتاج إليه مـن جوامعهـا            
 ألن احلـدود    . بغداد دون غريها    وأجازه أبو يوسف يف    ،وهذا قول عطاء  

 ومقتضى قوله أنه لـو      ،تقام فيها يف موضعني واجلمعة حيث تقام احلدود       
وجد بلد آخر تقام فيه احلدود يف موضعني جـازت إقامـة اجلمعـة يف               

 وقـال   ،موضعني منه ألن اجلمعة حيث تقام احلدود وهذا قول ابن املبارك          
 جتوز اجلمعة يف بلد واحـد يف        ال: أبو حنيفة ومالك والشافعي رمحهم اهللا     

أكثر من موضع واحد؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن جيمع إال يف               
مسجد واحد وكذا اخللفاء بعده ولو جاز مل يعطلوا املساجد حىت قال ابن             

ال تقام اجلمعة إال يف املسجد األكرب الذي يـصلي          : عمر رضي اهللا عنهما   
   ).فيه اإلمام

  ولنا أا صالة شرع هلا (: -رمحه اهللا -مث قال املوفق
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 وقد  ،االجتماع واخلطبة فجازت فيما حيتاج إليه من املواضع كصالة العيد         
ثبت أن عليا رضي اهللا عنه كان خيرج يوم العيد إىل املصلى ويـستخلف              

 فأما ترك النيب صلى اهللا      ،على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي م       
ألن أصحابه كانوا يرون    ؛  تني فلغناهم عن إحدامها   عليه وسلم إقامة اجلمع   

 ألنه املبلغ عن اهللا وشارع      ؛مساع خطبته وشهود مجعته وإن بعدت منازهلم      
 وملا دعت احلاجة إىل ذلك يف األمصار صليت يف أمـاكن ومل             ،األحكام

أا ال تقام يف املساجد الـصغار       :  وقول ابن عمر يعين    ،ينكر فصار إمجاعا  
   .ويترك الكبري

مسعـت  :  قال أبـو داود    ،وأما اعتبار ذلك بإقامة احلدود فال وجه له       
  أي حد كان يقام باملدينة؟ :  يقول- رمحه اهللا-أمحد

 ،قدمها مصعب بن عمري وهم خمتبئون يف دار فجمع م وهم أربعون           
 وإن حصل الغىن بـاثنني  ،فأما مع عدم احلاجة فال جيوز يف أكثر من واحد       

 إال أن عطاء قيل لـه       ،لك ما زاد ال نعلم يف هذا خمالفا        وكذ ،مل جتز الثالثة  
لكل قوم مسجد جيتمعون    :  قال ،أن أهل البصرة ال يسعهم املسجد األكرب      

 وما عليه اجلمهور أوىل إذ      ،فيه وجيزئ ذلك من التجمع يف املسجد األكرب       
مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه أم مجعوا أكثر من مجعـة           

 إذ مل تدع احلاجة إىل ذلك وال جيوز إثبات األحكام بالتحكم بغري             واحدة
   انتهى )دليل
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   .كالمه رمحه اهللا

 عن صالة اجلمعة يف جامع      - رمحه اهللا  -وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية    
  القلعة بدمشق هل هي جائزة مع أن يف البلد خطبة أخرى أم ال؟ 

دينة أخرى كمـصر    نعم جيوز أن يصلى فيها مجعة؛ ألا م       (: فأجاب
 ولو مل تكن كمدينة أخرى فإقامة اجلمعة يف املدينة الكـبرية يف             ،والقاهرة

 وهلذا ملا بنيت بغداد وهلا جانبان       ،موضعني للحاجة جيوز عند أكثر العلماء     
 وجوز ذلك   ،أقاموا فيها مجعة يف اجلانب الشرقي ومجعة يف اجلانب الغريب         

   . انتهى كالمه رمحه اهللا)أكثر العلماء

ومبا ذكرنا يتضح للسائل جواز إقامة مجعتني فأكثر يف بلد واحدة إذا             
 إما لضيق املسجد الواحد وعدم اتـساعه ألهـل          ،دعت احلاجة إىل ذلك   

 أو لسعة البلد وتباعد أطرافها واملشقة الشديدة عليهم يف جتميعهم يف            ،البلد
هم وحشة   ومثل ذلك لو كان أهل البلد قبيلتني أو أكثر وبين          ،مسجد واحد 

ونزاع وخيشى من اجتماعهم قيام فتنة بينهم وقتال فيجوز لكل قبيلـة أن             
  . وهكذا ما يشبه ذلك من األسباب،جتمع وحدها ما دامت الوحشة قائمة

  أن بعض : وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي
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الناس يف العصور املتأخرة إذا كان يف البلد مجعتان أو أكثر يصلون الظهـر         
عد صالة اجلمعة ويزعمون أن يف ذلك احتياطا خوفا من عـدم صـحة              ب

 وهذا يف احلقيقة منكر ظاهر وحدث يف اإلسالم ال جيوز           ،إحدى اجلمعتني 
 ألن اهللا سبحانه إمنا     .اإلقرار عليه وقد أنكره من أدركه من حمققي العلماء        

أوجب على املسلمني يف يوم اجلمعة وغريها مخـس صـلوات وهـؤالء             
 وهكذا لو مل يوجبوا ذلك      ،على الناس يوم اجلمعة ست صلوات     يوجبون  

 وقـد   ، ألنه من البدع احملدثة    .وإمنا استحبوه أو أباحوه فكل ذلك ال جيوز       
: صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول يف خطبة اجلمعة             

خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسـلم             ((
 ، أخرجه مسلم يف صـحيحه     )١())ور حمدثاا وكل بدعة ضاللة    وشر األم 

 عن النيب صـلى اهللا      - رضي اهللا عنها   -ويف الصحيحني من حديث عائشة    
 )٢())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد          ((: عليه وسلم أنه قال   

  .)٣())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد((: ويف لفظ ملسلم

                                                
 ).٤٤(برقم ) املقدمة(، وابن ماجه يف )٤٣٥(برقم ) اجلمعة( رواه مسلم يف -١
 ).٣٢٤٢(قم بر) األقضية(، ومسلم يف )٢٤٩٩(برقم ) الصلح( رواه البخاري يف -٢
 ).٣٢٤٣(برقم ) األقضية( رواه مسلم يف -٣
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فق املسلمني مجيعا للفقه يف دينه والتمسك بشريعته        واهللا املسئول أن يو   
   . واحلمد هللا رب العاملني،واحلذر مما خالف ذلك إنه على كل شيء قدير

وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وأصحابه وأتبـاعهم           
   .بإحسان إىل يوم الدين

  أماله الفقري إىل عفو ربه
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  جلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةرئيس ا
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  )١(حكم إقامة صالة الجمعة في القرى

 . ف . ع .ع: من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل األخوين الكرميني          
   . وفقهما اهللا لقول احلق والعمل به وزادمها من العلم واإلميان. ص.و م

  :  أما بعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

تاباكما وتأملت ما ذكرمتا فيهما من اختالف بينكما يف         فقد وصلين ك  
 وأسأل اهللا أن    ،حكم إقامة صالة اجلمعة يف القرى وحتكيمكما يل يف هذا         

 وأن مينحنا مجيعا الفقه يف دينه       ،جيعلنا وإياكم من دعاة اهلدى وأنصار احلق      
 وال خيفي أن احلق ضالة املؤمن مىت وجدها         ،والثبات عليه إنه خري مسئول    

 وال خيفي أيضا أن املرجع يف مسائل اخلالف هو كتاب اهللا عـز              ،أخذها
 ،وجل وسنة رسوله وصفوته من خلقه نبينا حممد صلى اهللا عليـه وسـلم         

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ        ﴿: كما قال اهللا سبحانه   
    نفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمـوِل ِإنْ         وسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعاز

  .)٢(﴾كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

                                                
 . هـ١٤٠٦ / ٩ / ١٢ وتاريخ ١ / ٢٤٨٤ صدر من مكتب مساحته برقم -١
 .٥٩ سورة النساء اآلية -٢
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 )١(﴾وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّـهِ        ﴿:  وقال سبحانه 
لْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه         قُ﴿ :وقال عز وجل  

ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما علَى الرسـوِل ِإال             
ِبنيالغُ الْم٢(﴾الْب(.  

 اجلمعـة يف    وقد تأملت أدلة الفريقني القائلني بوجوب إقامة صـالة        
 ورأيت أدلة أصحاب القول     ،القرى والقائلني بعدم وجوا وعدم صحتها     

 وممـا يوضـح ذلـك أن اهللا         ،األول وهم اجلمهور أوضح وأكثر وأصح     
يـا أَيهـا    ﴿: سبحانه فرض على عباده إقامة صالة اجلمعة يف قوله تعاىل         

جمعِة فَاسعوا ِإلَى ِذكْـِر اللَّـِه       الَِّذين آمنوا ِإذَا نوِدي ِللصالِة ِمن يوِم الْ       
 عيوا الْبذَرلينتهني أقـوام   ((:  وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      . اآلية )٣(﴾و

عن ودعهم اجلمعات أو ليخـتمن اهللا علـى قلـوم مل ليكـونن مـن        
   . رواه اإلمام مسلم يف صحيحه)٤())الغافلني

 اجلمعة يف املدينة وهـي يف       وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقام صالة       
   وأقر أسعد بن ،أول اهلجرة يف حكم القرى

                                                
 .١٠ سورة الشورى اآلية -١
 .٥٤ سورة النور اآلية -٢
 .٩ سورة اجلمعة اآلية -٣
، وابـن ماجـه يف      )١٣٥٣(بـرقم   ) اجلمعة(يف  ، والنسائي   )١٤٣٢(برقم  ) اجلمعة( رواه مسلم يف     -٤
 ).٧٨٦(برقم ) املساجد واجلماعات(
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زرارة على إقامة صالة اجلمعة يف نقيع اخلضمات وهو يف حكم القرية ومل             
 واحلـديث يف ذلـك حـسن        ،يثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم أنكر ذلك       

اإلسناد ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط؛ ألنه قد ثبت تصرحيه بالـسماع        
صـلوا كمـا   ((:  وألنه صلى اهللا عليه وسالم قال  ،ت مشاة التدليس  فزال

 وقد رأيناه صلى اجلمعة يف املدينة من حـني هـاجر            )١())رأيتموين أصلي 
 وهي قرية مـن قـرى       )جواثا( وألنه صلى اهللا عليه وسلم أقر أهل         ،إليها

 واحلديث بـذلك خمـرج يف صـحيح         ،البحرين على إقامة صالة اجلمعة    
ا إحدى الصلوات اخلمس يف يوم اجلمعة فوجب أداؤهـا          وأل؛  البخاري

 وكصالة الظهر يف حق اجلميع يف غـري         ،على أهل القرى كأهل األمصار    
 وإمنا تركت إقامتها يف البادية والسفر لعدم أمره صلى اهللا عليه            ،يوم اجلمعة 

 وألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يقمها يف         .وسلم للبوادي واملسافرين بإقامتها   
لسفر فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك ومعلوم أن الذي سوى ذلك هـو             ا

القرى واألمصار؛ وألن يف إقامتها مصاحل عظيمة من مجع أهل القريـة يف             
مسجد واحد ووعظهم وتذكريهم كل أسبوع مبا شـرع اهللا يف خطـبيت             

   ومبا ذكرنا من األدلة يتضح لكل منصف صحة ،اجلمعة

                                                
بـرقم  ) أخبـار اآلحـاد   (، و   )٥٥٤٩(بـرقم   ) األدب(و  ) ٥٩٥(برقم  ) األذان( رواه البخاري يف     -١
 ).١٢٢٥(برقم ) الصالة(والدارمي يف ). ٦٧٠٥(
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 وأنـه أنفـع     ،حلق من قول من خـالفهم     قول اجلمهور وأنه أقرب إىل ا     
 أما  ،للمسلمني يف أمر دينهم ودنياهم وأقرب إىل براءة الذمة وصالح األمة          

 وال يصح مرفوعا كما نبه على       ،أثر علي رضي اهللا عنه فهو موقوف عليه       
ذلك غري واحد منهم النووي رمحه اهللا مع أن يف صحة املوقوف نظر أيضا              

اق الثوري رمحه اهللا ومل يصرح بالسماع وهو        ألن يف إسناده عند عبد الرز     
   . وجابر اجلعفي واحلارث األعور وكالمها ضعيف،موصوف بالتدليس

ويف سنده عند ابن أيب شيبة األعمش ومل يصرح بالسماع وهو مدلس            
معروف لكن عنعنته وعنعنة الثوري حممول على السماع فيمـا خرجـه            

   .لصحيحنيعنهما البخاري ومسلم رضي اهللا عنهما يف ا
أما يف غري الصحيحني فليس هناك مانع من تعليل روايتهما بذلك إذا            

 هذا ما ظهر يل وأسأل اهللا أن يوفقين وإياكما وسائر           .مل يصرحا بالسماع  
إخواننا إلصابة احلق وأن مين علينا مجيعا بإيثار احلق على مـا سـواه وأن             

ال إنـه ويل ذلـك      يعيذنا مجيعا من التعصب واتباع اهلوى يف مجيع األحو        
   .والقادر عليه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  حكم إقامة صالة الظهر بعد الجمعة

بلدة فيها حنو من مخسة وثالثني مسجدا تؤدى فيهـا صـالة            : س
 فهـل هـذا     ،دها الظهر اجلمعة فإذا فرغ املصلون من اجلمعة صلوا بع       

  )١(الفعل جائز أم ال؟

قد علم من الدين بالضرورة وباألدلة الشرعية أن اهللا سـبحانه مل            : ج
يشرع يوم اجلمعة يف وقت الظهر إال فريضة واحـدة يف حـق الرجـال               

 فـإذا فعـل     ،املقيمني املستوطنني األحرار املكلفني وهي صالة اجلمعـة       
رى ال الظهر وال غريها بل صـالة        املسلمون ذلك فليس عليهم فريضة أخ     

 وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه          ،اجلمعة هي فرض الوقت   
رضي اهللا عنهم والسلف الصاحل بعدهم ال يصلون بعد اجلمعـة فريـضة             

 وال ، وإمنا حدث هذا الفعل الذي أشرمت إليه بعدهم بقرون كـثرية    ،أخرى
: لنيب عليـه الـصالة والـسالم      شك أنه من البدع احملدثة اليت قال فيها ا        

  .)٢())إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة((

                                                
 .مية باملدينة املنورة أجاب مساحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة اإلسال-١
 ).٣٩٩١(برقم ) السنة( رواه أبو داود يف -٢
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من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منـه         ((: وقال عليه الصالة والسالم   
 وال شك أن صالة الظهر بعد اجلمعة أمر         ، رواه البخاري ومسلم   ))فهو رد 

ن مـردودا ويـدخل يف      حمدث ليس عليه أمره صلى اهللا عليه وسلم فيكو        
 وقد نبه   ،البدع والضالالت اليت حذر منها املصطفي صلى اهللا عليه وسلم         

: أهل العلم على ذلك وممن نبه عليه الشيخ مجال الدين القامسي يف كتابـه             
 والشيخ العالمة حممد أمحـد عبـد        )إصالح املساجد من البدع والعوائد    (

ال قائل إمنـا نفعـل ذلـك         فإن ق  ،)السنن واملبتدعات (: السالم يف كتابه  
إن : فاجلواب أن يقال هلذا القائـل     ،احتياطا وخوفا من عدم صحة اجلمعة     

األصل هو صحة اجلمعة وسالمتها وعدم وجوب الظهر بل وعدم جوازها           
 واالحتياط إمنا يشرع عند خفـاء       ،يف وقت اجلمعة ملن عليه فرض اجلمعة      

ملقام مقام شك بـل      أما يف مثل هذا فليس ا      ،السنة ووجود الشك والريب   
نعلم باألدلة أن الواجب هو صالة اجلمعة فقط فال جيوز غريها بدال منـها              

 وإجيـاد   ،وال مضموما إليها على أنه عمل يقصد منه االحتياط لـصحتها          
 وصالة الظهر يف هذا الوقت خمـالف لألدلـة   ،شرع جديد مل يأذن به اهللا   

 وليس لفعله   ،ك وحيذر الشرعية املعلومة من الدين بالضرورة فوجب أن يتر       
وجه يعتمد عليه؛ بل ذلك من وساوس الشيطان اليت ميليها على الناس حىت             

   ويشرع هلم ،يصدهم ا عن اهلدى
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دينا مل يأذن به اهللا كما زين لبعضهم االحتياط يف الوضوء حىت عذبـه يف               
الطهارة وجعله ال يستطيع الفراغ منها كلما كاد أن يفرغ منها وسوس له             

 وهكذا فعـل ببعـضهم يف   ،مل تصح وأنه مل يفعل كذا ومل يفعل كذا      أا  
الصالة إذا كرب للصالة وسوس إليه أنه مل يكرب فال يزال يوسوس له أنه مل               
يكرب وال يزال الرجل يكرب التكبرية بعد التكبرية حىت تفوت الركعة األوىل            

لـى  أو القراءة فيها أو غالبها وهذا من كيد الشيطان ومكره وحرصـه ع            
   .إبطال عمل املسلم وتلبيس دينه عليه

نسأل اهللا السالمة لنا ولسائر املسلمني والعافية من مكائده ووساوسه          
أن صالة الظهر بعد اجلمعة بدعـة وضـاللة         :  واخلالصة .إنه مسيع قريب  

وإجياد شرع مل يأذن به اهللا فالواجب تركه واحلذر منه وحتذير الناس منـه              
 كما درج على ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليـه           ،واالكتفاء بصالة اجلمعة  

وسلم وأصحابه بعده والتابعون هلم بإحسان إىل يومنا هذا وهو احلق الذي            
لن يصلح آخر   (:  وقد قال اإلمام مالك بن أنس رمحة اهللا عليه         ،ال ريب فيه  

   . واهللا املوفق. وهكذا قال األئمة بعده وقبله).هذه األمة إال ما أصلح أوهلا
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 .بد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم الـشيخ ع             من ع 
  . وفقه اهللا ملا فيه رضاه ونصر به احلق آمني.ج

  :  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فقد وصلتين رسالتكم املتضمنة اإلفادة بأن مجاعة من شـعب ترتانيـا       
نشقوا عن إخـوام     قد ا  - رمحه اهللا  -املنتسبني إىل مذهب اإلمام الشافعي    

يف إقامتهم صالة الظهر بعد اجلمعة واملتضمنة أيضا رغبـتكم يف إصـدار             
الفتوى يف ذلك وبناء على ذلك فقد تأملت املوضوع وراجعـت األدلـة             

  : )١(الشرعية وكالم أهل العلم يف ذلك فاتضح من ذلك ما يلي

ينـها  ال ريب أن اهللا عز وجل وله احلمد واملنة قد أكمل هلذه األمة د             
وأمت عليها نعمته على يد رسوله وحبيبه وخليله حممد بن عبد اهللا صلى اهللا              

الْيوم أَكْملْـت   ﴿: عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كما قال اهللا عز وجل         
 )٢(﴾ ...لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا        

   .اآلية

 النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة عـشر سـنني جيمـع              وقد أقام 
  بأصحابه يف مسجده الشريف ويصلي معه سكان 

                                                
 . هـ١٣٩٧ / ١٢ / ٢٢ وتاريخ ١ / ٣٣٦٤ صدر من مكتب مساحته برقم -١
 .٣ سورة املائدة اآلية -٢
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 وهكذا خلفاؤه الراشـدون   ، وليس هناك مجعة أخرى    ،املدينة من املسلمني  
 مث ملـا كثـر املـسلمون    ،ساروا على جه القومي يصلون مجعة واحـدة      
اجة إىل تعدد اجلمع يف املدن      وانتشروا يف اجلزيرة العربية وغريها دعت احل      

والعواصم فرأى مجهور أهل العلم أنه ال حرج يف ذلك عند دعاء احلاجـة              
 والصواب قول اجلمهور ملا يف      ، وأجاز بعض أهل العلم تعددها مطلقا      ،إليه

 فإذا دعت احلاجة إىل تعـددها       ،توحيد اجلمعة من مجع الكلمة على احلق      
عد أطرافها أو وجود شـحناء بـني   لضيق مسجد البلد عن السكان أو تبا    

السكان خيشى من مجعهم يف مسجد واحد أن تقع بينهم فتنة جاز التعدد              
   .هلذه احلاجات وأشباهها؛ ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما

ومىت جاز التعدد ملسوغه الشرعي صحت مجيع اجلمع ومل جيز أن يقام            
ة سادسة ما أنزل اهللا     مع شيء منها صالة الظهر؛ ألن يف ذلك إجياب صال         

   . بل ذلك خمالف للنص واإلمجاع ومن البدع احملدثة،ا من سلطان

وقد مضت القرون املفضلة وقرون بعدها واملسلمون ال يعرفون هـذه           
 وإمنا أحدثها بعض املتأخرين من الشافعية وبعض احلنفيـة          ،الصالة احملدثة 

   .عةلشبه وقعت هلم ال جيوز أن تكون مستندا هلذه البد

ألا كلها عند التمحيص ال وجه هلا وليست مسوغة إلحداث هـذه            
   وقد أنكر هذه البدعة ملا ،البدعة
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حدثت جم غفري من العلماء من الشافعية وغريهم وأوضحوا أن الواجـب        
 كما أن الواجب علـى مـن   ،على علماء اإلسالم إنكارها والتحذير منها   
أن يرجع إىل احلق ألن الرجـوع  أحدثها أو استحسن فعلها أن يتهم رأيه و   

 وقـد ثبـت عـن    ،إىل احلق هو الواجب وهو خري من التمادي يف اخلطأ      
من أحدث يف أمرنا هـذا مـا   ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

 ، متفق على صحته من حديث عائشة رضي اهللا عنـها          ))ليس منه فهو رد   
ليه أمرنـا فهـو     من عمل عمال ليس ع    ((: ورواه مسلم يف صحيحه بلفظ    

 وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن الـنيب               ))رد
أما بعد فـإن خـري      ((: صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف خطبة اجلمعة        

احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسـلم وشـر              
  .)١())األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة

: ن عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قـال         ويف السنن بإسناد حس   
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلـوب    
وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا كأا موعظة مودع فأوصنا فقـال          

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش            ((
ثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني       منكم فسريى اختالفا ك   

   من بعدي
                                                

 ).١٤٣٥(برقم ) اجلمعة( رواه اإلمام مسلم يف -١
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متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة           
  .)١())بدعة وكل بدعة ضاللة

أَم ﴿: وقد قال اهللا يف كتابه الكرمي ذاما أهل البدع وحمذرا من سبيلهم           
ِمن موا لَهعركَاُء شرش ملَهأْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن ماآلية)٢(﴾ .. الد .   

واآليات واألحاديث يف ذم البدع والتحذير منها كثرية معلومة وأرجو          
   .أن يكون فيما ذكرته كفاية ومقنع لطالب احلق

وأسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني مجيعا وأن جيمع كلمتهم علـى            
مالكم وأن جيزيكم عـن اهتمـامكم        وأن يبارك يف أع    ،احلق أينما كانوا  

بأحوال إخوانكم وحرصكم على مجع الكلمة وإبطال البدعة جزاء حسنا          
وأن جيعلنا وإياكم وسائر إخواننا من دعاة اهلدى وأنصار احلق إنه مسيـع             

   .قريب

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  رشادالعلمية واإلفتاء والدعوة واإل

                                                
 ).١٦٥٢٢ ، ١٦٥٢١(برقم ) ينيمسند الشام(، وأمحد يف )٣٩٩١(برقم ) السنة( رواه أبو داود يف -١
 .٢١ سورة الشورى اآلية -٢
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  حكم ترجمة خطبة الجمعة

  )١(إلى اللغة التي يفهمها المستمعون

هل جيوز تفسري خطبة اجلمعة للناس إذا كانوا عجميني ليفهموا          : س
  معناها؟ 

نعم جيوز ذلك فيخطب بالعربية ويفسر اخلطبة باللغة اليت يفهمها          : ج
 وال   ألن املقصود وعظهم وتذكريهم وتعليمهم أحكام الشريعة       ؛املستمعون

 ونسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل         ،حيصل ذلك إال بالترمجة   
   . وأن يهدينا مجيعا وسائر املسلمني صراطه املستقيم إنه جواد كرمي،به

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

  

                                                
خ  / ١٠٦٥ أجاب مساحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة برقم          -١

 . هـ١٣٩٤ / ٥ / ١٤يف 
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  )١(حكم ترجمة خطبة الجمعة

   .ن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم سلمه اهللامن عبد العزيز ب

  :  وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وفهمت ما تـضمنته  ،فقد وصلتين رسالتكم الكرمية وصلكم اهللا داه   
 الواقعة جبنوب جزيرة سيالن     )كاتان كدي (من كتابة بعض املثقفني مبدينة      

ن هذه املدينة البالغ عـددهم      إىل معاليكم يذكر فيما كتبه إليكم أن سكا       
 نسمة قد حدث بينهم خالف حول جواز ترمجة خطبـة           )٢٠٠٠٠٠٠(

 ورغبة معاليكم يف إبانة الصواب يف هـذه         ، إخل ....اجلمعة بلغتهم الوطنية  
 ،املسألة حسبما تقتضيه قواعد الشرع املطهر واملصلحة للمخاطبني باخلطبة        

امهة يف اإلصـالح بـني      وعليه فإجابة لسؤالكم وحتقيقا لرغبتكم ومـس      
املسلمني وحل الرتاع بني املتنازعني وحماولة لنـشر التعـاليم اإلسـالمية            

 ،والتوجيهات احملمدية بلغة القرآن الكرمي وغريها من اللغـات املـستعملة          
  أذكر لكم يف هذه الرسالة ما أعلمه من الشرع املطهر يف هذه 

 
                                                

 .١٣٤ -١٣١، اجلزء األول ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
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  :املسألة فأقول

ى رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومـن        احلمد هللا والصالة والسالم عل    
فقد تنازع العلماء رمحهم اهللا يف جواز ترمجـة اخلطـب           :  أما بعد  ،وااله

 فمنع ذلك مجع مـن      ،املنربية يف يوم اجلمعة والعيدين إىل اللغات العجمية       
أهل العلم رغبة منهم رضي اهللا عنهم يف بقاء اللغة العربية واحملافظة عليهـا    

سول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم         والسري على طريقة الر   
يف إلقاء اخلطب باللغة العربية يف بالد العجم وغريها وتشجيعا للناس على            

   .تعلم اللغة العربية والعناية ا

وذهب آخرون من أهل العلم إىل جواز ترمجة اخلطب باللغة العجمية           
 نظرا للمعىن الـذي  ،بيةإذا كان املخاطبون أو أكثرهم ال يعرفون اللغة العر     

من أجله شرع اهللا اخلطبة وهو تفهيم الناس ما شرعه اهللا هلم من األحكام              
 وإرشادهم إىل األخـالق الكرميـة وا        ،وما اهم عنه من املعاصي واآلثام     

 وال شـك أن مراعـاة املعـاين         ،صفات احلميدة وحتذيرهم من خالفها    
سوم وال سـيما إذا كـان   واملقاصد أوىل وأوجب من مراعاة األلفاظ والر   

املخاطبون أو أكثرهم ال يهتمون باللغة العربية وال تـؤثر فـيهم خطبـة              
   .اخلطيب باللغة العربية تسابقا إىل تعلمها وحرصا عليها

  فاملقصود حينئذ مل حيصل واملطلوب بالبقاء على اللغة 
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 وبذلك يظهر للمتأمل أن القول جبواز ترمجـة اخلطـب    ،العربية مل يتحقق  
اللغات السائدة بني املخاطبني الذين يعقلون ا الكالم ويفهمون ا املراد           ب

 وال سيما إذا كان عدم الترمجة يفـضي إىل الـرتاع            ،أوىل وأحق باالتباع  
 فال شك أن الترمجة واحلالة هذه متعينة حلصول املـصلحة ـا             ،واخلصام

بية فاملـشروع   وإذا كان يف املخاطبني من يعرف اللغة العر ،وزوال املفسدة 
للخطيب أن جيمع بني اللغتني فيخطب باللغة العربيـة ويترمجهـا باللغـة         

 وبذلك جيمع بني املصلحتني وتنتفي املضرة       ،األخرى اليت يفهمها اآلخرون   
   .كلها وينقطع الرتاع بني املخاطبني

ما تقدم وهو أن    : ويدل على ذلك من الشرع املطهر أدلة كثرية منها        
ة نفع املخاطبني وتذكريهم حبـق اهللا ودعـوم إليـه           املقصود من اخلطب  

أن اهللا :  ومنـها ،وحتذيرهم مما ى اهللا عنه وال حيصل ذلـك إال بلغتـهم     
سبحانه إمنا أرسل الرسل عليهم السالم بألسنة قومهم ليفهموهم مراد اهللا           

ِن وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإال ِبِلـسا      ﴿: سبحانه بلغام كما قال عز وجل     
  ملَه نيبِمِه ِليوقال عز وجل   )١(﴾قَو  :﴿     اسالن ِرجخِلت كِإلَي اهلْنزأَن ابِكت

   ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز

                                                
 .٤ سورة إبراهيم اآلية -١
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  .)١(﴾الْحِميِد

وكيف ميكن إخراجهم به من الظلمات إىل النور وهـم ال يعرفـون             
 فعلم أنه ال بد من ترمجـة تـبني املـراد            ، وال يفهمون مراد اهللا منه     معناه

 ومـن   ،وتوضح هلم حق اهللا سبحانه إذا مل يتيسر هلم تعلم لغته والعناية ا            
ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر زيد ابن ثابت أن يـتعلم لغـة                

دت  كمـا يقـرأ كتبـهم إذا ور   ،اليهود ليكاتبهم ا ويقيم عليهم احلجة    
ويوضح للنيب صلى اهللا عليه وسلم مرادهم ومن ذلك أن الصحابة رضـي             
اهللا عنهم ملا غزوا بالد العجم من فارس والروم مل يقاتلوهم حىت دعـوهم              

 وملا فتحوا البالد العجمية دعوا النـاس إىل         ،إىل اإلسالم بواسطة املترمجني   
لها منهم دعـوه    اهللا سبحانه باللغة العربية وأمروا الناس بتعلمها ومن جه        

بلغته وأفهموه املراد باللغة اليت يفهمها فقامت بذلك احلجـة وانقطعـت            
املعذرة وال شك أن هذا السبيل ال بد منه وال سيما يف آخر الزمان وعنـد     

   .غربة اإلسالم ومتسك كل قبيل بلغته

   .فإن احلاجة للترمجة ضرورية وال يتم للداعي دعوة إال بذلك

 املسلمني أينما كانوا للفقه يف دينـه والتمـسك          وأسأل اهللا أن يوفق   
  بشريعته واالستقامة عليها وأن يصلح والة أمرهم وأن 

                                                
 .١يم اآلية  سورة إبراه-١
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 والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا    .ينصر دينه وخيذل أعداءه إنه جواد كرمي    
وبركاته وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه أمجعني ومـن            

   .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  عام إلدارات البحوثالرئيس ال
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  



  

 - ٣٧٦ -

  

  االستيطان شرط لصحة صالة الجمعة

 . أ .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم الشيخ ن             
   . آمني، زاده اهللا من العلم واإلميان وجعله مباركا أينما كان.ص

  :  أما بعد.سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هــ   ١٣٨٨ / ٢ / ١٤فقد وصلين كتابكم الكـرمي املـؤرخ يف         
 وسرنا منـه    ،وصلكم اهللا داه ونظمنا وإياكم يف سلك من خافه واتقاه         

 صحتنا  ، فاحلمد هللا على ذلك    ،علم صحتكم وصحة إخوانكم من الزمالء     
ومن لدينا يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة من املـشائخ واإلخـوان             

 وثبتنا مجيعا على دينه حىت      ، اهللا أوزع اهللا اجلميع شكر نعمه      تسركم حبمد 
 أما سؤالكم عن حكم إقامة صالة اجلمعة        .نلقاه عز وجل إنه خري مسئول     

   )١(منكم ومن أمثالكم من طلبة العلم يف بالد الغربة ؟

                                                
 هــ  ١٣٨٨ / ٢ / ١٤أجاب عليه مساحته برسالة يف . ص. أ.  إجابة على سؤال مقدم من الشيخ ن   -١

 .عندما كان نائبا لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
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 قد نص أهل العلم على أنه ال جيـب علـيكم وال علـى               :فاجلواب
 وإمنا الواجب عليكم    ،بل يف صحتها منكم نظر    أمثالكم إقامة صالة اجلمعة     

صالة الظهر؛ ألنكم أشبه باملسافرين وسكان البادية واجلمعة إمنا جتب على           
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر ـا          :  والدليل على ذلك   ،املستوطنني

 ومل يفعلها يف أسفاره عليه الصالة والسالم وال         ،املسافرين وال أهل البادية   
 وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة أنه صـلى اهللا          ،ه رضي اهللا عنهم   أصحاب

 ومل يـصل   ،عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر يف عرفة يوم اجلمعة          
 وال أعلـم    ،اجلمعة ومل يأمر احلجاج بذلك؛ ألم يف حكـم املـسافرين          

 إال خالفا شـاذا مـن   ،خالفا بني علماء اإلسالم يف هذه املسألة حبمد اهللا        
 ولكن لو وجد من يصلي اجلمعـة        .لتابعني ال ينبغي أن يعول عليه     بعض ا 

من املسلمني املستوطنني فاملشروع لكم وألمثالكم من املقيمني يف الـبالد           
إقامة مؤقتة لطلب علم أو جتارة وحنو ذلك الصالة معهم لتحصيل فـضل             

 وألن مجعا من أهل العلم قالوا بوجوـا علـى املـسافر تبعـا               ؛اجلمعة
   .طن إذا أقام يف حمل تقام فيه اجلمعة إقامة متنعه من قصر الصالةللمستو

أما ما أشرمت إليه عن حاجتكم إىل الكتب فـإليكم بيانـا بالكتـب              
والرسائل واحملاضرات اليت رأينا إرساهلا إليكم سائلني املوىل عز وجـل أن            

   ،ينفعكم وإخوانكم وسائر املسلمني ا
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راجني اإلفادة عن وصوهلا وعن وصـول        ،وأن تصلكم وأنتم حبال الصحة    
 واهللا نسأل سبحانه أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل           ،هذا الكتاب 

 وأن جيعلنا وإياكم دعـاة اهلـدى        ، وأن مينح اجلميع الفقه يف دينه      ،الصاحل
   . والسالم عليكم،وأنصار احلق إنه جواد كرمي
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ميـة واإلفتـاء والـدعوة      مساحة الرئيس العام إلدارات البحوث العل     
   . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.واإلرشاد

نفيد مساحتكم أننا جمموعة من العسكريني واملدنيني من منسويب         : س
الدفاع املدين قدمنا من مدينة الرياض ومن غريها من املنـاطق خلدمـة             
ضيوف الرمحن خالل شهري ذي القعدة وذي احلجـة فقـط ولـدينا        

 فهل جيوز لنـا أن      .الة فيه خالل هذه املدة من املهمة      مسجد نقوم بالص  
نقيم يف هذا املسجد صالة اجلمعة أم نؤدي الـصالة ظهـرا؟ أفتونـا              

  . )١(مأجورين وجزاكم اهللا خريا

  :  بعده.وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

عليكم أن تصلوا مع الناس اجلمعة يف اجلوامع اليت تقام فيها اجلمعة إذا             
 فإن مل تستطيعوا فصلوا ظهرا وال تصلوا مجعة ألنكم لـستم            ،ذلكتيسر  

   ألن من شرط صحة .مستوطنني

                                                
 . استفتاء موجه إىل مساحته من مدير الشئون الدينية بالدفاع املدين-١
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   .اجلمعة أن يكون املقيمون هلا مستوطنني

   .وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  ز بن عبد اهللا بن بازعبد العزي
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  ن يكونأال يشترط 

  )١(الخطيب هو اإلمام في الصالة

 رأيا للمالكية يف    )الفقه على املذاهب األربعة   (: قرأت يف كتاب  : س
أن من شروط صحتها بـأن يكـون        :  واليت منها  ،شروط صحة اجلمعة  

 إال أن   ، وإذا خطب غري من صلى فالصالة باطلـة        ،اإلمام هو اخلطيب  
 ومل أجد إشارة هلذا الشرط عند الـشافعية  ،ك عذر منع اإلمام يكون هنا 

حيث رأيت يف بعض املساجد يف صالة اجلمعة واحدا خيطـب وآخـر             
  ؟  فما اإلجابة وما حكم صاليت إذا كنت مالكياً،يصلي

 والصواب أنه ال يشترط أن يكـون  ،املسألة خالفية بني أهل العلم  : ج
   .خلطبة منفصلة عن الصالة ألن ا.اخلطيب هو اإلمام يف الصالة

 كما فعله   ، وهكذا العيد  ،واألفضل أن يتوىل اخلطابة من يتوىل اإلمامة      
 لكن  ،النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم أمجعني          

  لو قدر أن اخلطيب مل يتيسر له 

                                                
 ).نور على الدرب( من برنامج -١
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 وهكذا لو   ، فالصالة صحيحة  ،ذلك بأن أصابه مانع حال بينه وبني الصالة       
 فالصحيح ال حـرج يف      ،لى ومل خيطب باختياره ووجد من خيطب عنه       ص

   . واهللا املوفق.ذلك

  

هـل  :  من بنغازي يف ليبيا يقول يف سؤاله       - . ص . أ .األخ ص : س
جيوز أن يتوىل اخلطبة يف اجلمعة رجل ويتوىل اإلمامة فيها رجل آخـر؟             

   )١(.أفتونا جزاكم اهللا خريا

 اشتراط أن يكون خطيب اجلمعة      ذهب مجهور أهل العلم إىل عدم     : ج
 وخالف يف ذلك بعض أهل العلم       ،هو إمام صالا لعدم الدليل على ذلك      

   .فذهبوا إىل اشتراط أن يكون خطيب اجلمعة هو اإلمام يف صالا

 واهللا ويل   ،والصواب أنه ال حرج يف ذلك إذا دعـت احلاجـة إليـه            
   .التوفيق

  

                                                
 . هـ١٤١٤يف رجب ) ١٩٨(، العدد )الة العربية(رت يف  نش-١
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 ويـصلي   ،خيطب اخلطبة يف بعض املناطق جيعلون أحد الشباب       : س
   )١( فما حكم صالم؟، ومستمرون على هذا،الصالة رجل آخر

ليس فيه بأس إذا كان الشاب حيسن اخلطبـة أكثـر واإلمـام ال        : ج
حيسنها إال قليال واستعملت اجلهات املسئولة من خيطب بالناس خطبة أكثر           

ن  وال يلزم أن يتوىل الصالة واخلطبة شـخص واحـد؛ أل           ،فائدة فال بأس  
الصالة مستقلة عن اخلطبة ولكن األفضل واألوىل أن يتوالمهـا شـخص            

 وأن ختتار اجلهات املسئولة من يصلح لذلك تأسيا بالنيب صـلى اهللا             ،واحد
   . واهللا ويل التوفيق،عليه وسلم وخبلفائه الراشدين وبأتباعهم بإحسان

  

هل جيوز لبعض اجلماعة أن خيطب يوم اجلمعة ويقـوم آخـر            : س
   )٢(بالناس عند غيبة اإلمام ؟فيصلي 

   ، أو حاضرا فيها،إذا كان اإلمام غائبا عن البلد: ج

                                                
اجلمعـة  ( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته بعد تعليقه على ندوة اجلامع الكبري بالرياض بعنـوان                -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
اجلامعـة اإلسـالمية،    عندما كان نائبا لـرئيس      . ش. ق.  إجابة من مساحته على سؤال مقدم من غ        -٢

 . هـ١٣٨٧ / ٧ / ٨ وتاريخ ١ / ٤٩٩١برقم
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وتشق مراجعته لبعده أو ملطر وحنوه وقد تأخر عن الوقت املعتاد تأخرا بينا             
 فال بأس أن يقوم بعض اجلماعة فيخطب خطبة اجلمعـة           ،يشق على الناس  
ذا كـان كـل      وإن خطب واحد وصلى آخر فال بأس إ        ،ويصلي بالناس 

واحد منهما أهال ملا قام به من خطبة أو صالة؛ ألن ترك الناس يف املسجد               
ينتظرون الغائب مع بعده عن البلد أو بعده عن حمل الـصالة أو تـأخره               

 وقد صح عن رسول اهللا صلى       ،التأخر الكثري فيه مشقة على الناس وحرج      
   .)١())يسروا وال تعسروا((: اهللا عليه وسلم أنه قال

ح عنه صلى اهللا عليه وسلم أيضا أنه ملا تأخر يف بعض أسفاره عن              وص
الوقت املعتاد قدم الصحابة عبد الرمحن بن عوف فصلى م الفجر وأقـره          

 وهكذا ملا تأخر صلى اهللا عليه وسلم        ،النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك      
يف إصالح بني بين عمرو ابن عوف طلب بالل من أيب بكر الصديق رضي              

 وأقام بالل الصالة ودخـل      ، عنهما أن يصلي بالناس فأجاب إىل ذلك       اهللا
 مث جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فلمـا رآه النـاس             ،أبو بكر يف الصالة   

   فلما أكثروا من ذلك التفت أبو بكر رضي اهللا ،صفقوا

  
                                                

باب ما كان النيب    ) العلم(، والبخاري يف    )١١٩٢٤(برقم  ) مسند أنس بن مالك   ( رواه اإلمام أمحد يف      -١
باب يف األمر بالتيسري وترك التـنفري، بـرقم         ) اجلهاد والسري (، ومسلم يف    )٦٩(يتخوهلم باملوعظة، برقم    

)١٧٣٤.( 
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 فأشـار  ،عنه فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قد شق الصفوف وقام خلفه           
ى اهللا عليه وسلم أن يستمر يف صالته فامتنع أبو بكـر عـن              إليه النيب صل  

ذلك أدبا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث تأخر فتقدم النيب صلى اهللا عليه               
من نابه شيء   ((:  وملا سلم ى الناس عن التصفيق وقال       ،وسلم فأمت الصالة  

   . متفق على صحته)١())يف صالته فليسبح الرجال ولتصفق النساء

   .اهللا أن يوفقنا وإياه وسائر املسلمني للفقه يف الدينوأسأل 

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

  

                                                
، والبخاري يف )٢٢٢٩٥(حديث أيب مالك سهل بن سعد برقم        ) مسند األنصار (واه اإلمام أمحد يف      ر -١
بـاب تقـدمي    ) الصالة(، ومسلم يف    )٦٨٤(باب من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول، برقم          ) األذان(

 ).٤٢١(اجلماعة من يصلي م إذا تأخر اإلمام برقم 
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 وأذن آخـر األذان     ،يف صالة اجلمعة أذن رجل األذان األول      :  س
 فما حكـم    ، وخطب خطبيت اجلمعة رجل وصلى بنا رجل آخر        ،الثاين

  ذلك؟ 

 ، جيوز أن يتوىل األذان األول واحد      ، ليس يف هذا حرج واحلمد هللا      :ج
 كل ذلك ال حرج فيـه       ، واإلمامة شخص  ، واخلطبة شخص  ،والثاين آخر 
 وأن يتـوىل  ، لكن األفضل أن يتوىل اخلطبة من يتوىل الـصالة         ،واحلمد هللا 

 فاألفضل أن يكون اإلمـام هـو        ،الصالة من يتوىل اخلطبة إذا تيسر ذلك      
 لكن لو   ،ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدون        اخلطيب ك 

   .خطب إنسان وصلى آخر فال حرج

  )١(ليس للجمعة سنة راتبة قبلها

هل لـصالة   :  يقول يف سؤاله   ، من اجلزائر  - . م . ع .م/ األخ: س
  اجلمعة سنة قبلها أو بعدها ؟ 

ن يشرع   ولك ،ليس للجمعة سنة راتبة قبلها يف أصح قويل العلماء        : ج
للمسلم إذا أتى املسجد أن يصلي ما يسر اهللا له من الركعات يسلم مـن               

   لقول النيب صلى اهللا ،كل ثنتني

                                                
 . هـ١٤١٢خ ربيع أول بتاري) الة العربية( نشرت يف -١



  

 - ٣٨٧ -

 رواه اإلمام أمحد وأهـل      )١())صالة الليل والنهار مثىن مثىن    ((: عليه وسلم 
   . وأصله يف الصحيح من دون ذكر النهار،السنن بإسناد حسن

عليه وسلم يف أحاديث كـثرية مـا        وألنه قد صح عن النيب صلى اهللا        
يدل على أن املشروع للمسلم إذا أتى املسجد يوم اجلمعة أن يصلي ما قام              
اهللا له قبل خروج اإلمام ومل حيدد النيب صلى اهللا عليه وسـلم ركعـات               
حمددة يف ذلك فإذا صلى ثنتني أو أربعا أو أكثر من ذلك فكله حسن وأقل               

دها فلها سنة راتبـة أقلـها ركعتـان          أما بع  ،ذلك ركعتان حتية املسجد   
من كان منكم مـصليا     ((:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،وأكثرها أربع 

 وكان صلى اهللا عليه وسـلم يـصلي         )٢())بعد اجلمعة فليصل بعدها أربعا    
   . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه.ركعتني بعد اجلمعة يف بيته

  

  

                                                
 ).١٦٤٨(برقم ) قيام الليل(، والنسائي يف )٣٩٤، ٣٨٩(برقم ) الصالة( رواه الترمذي يف -١
) الـصالة (، والدارمي يف    )٤٨١(برقم  ) اجلمعة(، والترمذي يف    )٨٨١(برقم  ) اجلمعة( رواه مسلم يف     -٢

 .واللفظ له) ١٥٧٥(برقم 
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  )١(حكم تحية المسجد أثناء الخطبة

] فتنة[ملصلني مبسجد   د دار نقاش بيين وبني بعض اإلخوان ا       لق: س
ريفي قروي جبمهورية السودان الدميقراطية حول صالة الركعتني عنـد          

 أرجو من مساحة الشيخ الفتوى حول       ،الدخول للمسجد واإلمام خيطب   
 علما بأن األخوة املصلني أولئك      ، وهل هي جائزة أم ال     ،ذلك املوضوع 
  ؟]مالكيون[ق على مذهب اإلمام مالك د العتييف ذلك املسج

السنة عند دخول املسجد أن يصلي الداخل ركعتني حتية املسجد          : ج
إذا دخـل   ((: ولو كان اإلمام خيطب؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم          

 أخرجه الـشيخان يف     )٢())أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني      
   .الصحيحني

   رضي اهللا عنه أن وملا روى مسلم يف صحيحه عن جابر

                                                
 ).٥٢ (، اجلزء األول ص)كتاب الدعوة( نشرت يف -١
) ١١٦٧،  ١١٦٦(بـرقم   ) صالة املـسافرين  (، ومسلم يف    )٤٢٥(برقم  ) الصالة( رواه البخاري يف     -٢

 .واللفظ له) باقي مسند األنصار(وأمحد يف 
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إذا جاء أحدكم يوم اجلمعـة واإلمـام        ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
  .)١())خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما

 ولعـل اإلمـام     ،وهذا نص صريح يف املسألة ال جيوز ألحد أن خيالفه         
مالكا رمحه اهللا مل تبلغه هذه السنة إذ ثبت عنه أنه ى عن الركعتني وقت               

طبة؛ وإذا صحت السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مل جيـز               اخل
: ألحد أن خيالفها لقول أحد من الناس كائنا من كان؛ لقول اهللا عز وجل             

﴿            كُمِر ِمـنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَيي
 فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَّـِه          فَِإنْ تنازعتم ِفي شيءٍ   

ومـا  ﴿:  ولقولـه سـبحانه    )٢(﴾والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا     
  .)٣(﴾اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه

وسلم من حكـم اهللا عـز       ومعلوم أن حكم الرسول صلى اهللا عليه        
 واهللا ويل   )٤(﴾من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّـه      ﴿:  لقوله سبحانه  .وجل
   .التوفيق

  
                                                

 .واللفظ له) ٨٧٥(برقم ) اجلمعة(، ومسلم يف )١١٧٠(برقم ) اجلمعة( أخرجه البخاري يف -١
 .٥٩ سورة النساء اآلية -٢
 .١٠ية  سورة الشورى اآل-٣
 .٨٠ سورة النساء اآلية -٤
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  )١(حكم صالة ركعتين بعد األذان األول

أالحظ أثنـاء   :  من الرياض يقول يف سؤاله     - . ج . م .ا/ األخ: س
داء ركعتني بعد   صالة اجلمعة يف احلرمني الشريفني قيام بعض املصلني أل        

 أرجو من مساحة الوالد بيان احلق       ،فراغ املؤذن من النداء لألذان األول     
   .يف هذا الفعل؟ جزاكم اهللا خريا وأطال عمركم على طاعته

ال أعلم يف األدلة الشرعية ما يدل على استحباب هاتني الركعتني؛           : ج
 يف خالفته ملا    ألن األذان املذكور إمنا أحدثه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه          

 وتبعـه  ، أراد بذلك تنبيههم على أن اليوم يوم اجلمعة،كثر الناس يف املدينة  
 ومنهم علي رضي اهللا عنه واستقر بذلك كونه سـنة؛           ،الصحابة يف ذلك  

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشـدين      ((: لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .)٢())املهديني فتمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ

 .وقد ذهب بعض أهل العلم إىل شرعية الركعتني بعـد هـذا األذان            
   بني كل((: لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  -١
 .)١٦٦٩٥(برقم ) مسند الشاميني( رواه اإلمام أمحد يف -٢
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  .)١())أذانني صالة بني كل أذانني صالة مث قال يف الثالثة ملن شاء

 ألن مراد الـنيب     .واألظهر عندي أن األذان املذكور ال يدخل يف ذلك        
 أمـا   ،األذان واإلقامة فيما عدا يوم اجلمعة     : ألذاننيصلى اهللا عليه وسلم با    

 .يوم اجلمعة فإن املشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع اخلطبة بعد األذان          
   .واهللا ويل التوفيق

  

  )٢(وقت صالة الجمعة

  هل جتوز صالة اجلمعة قبل زوال الشمس ؟ : س

  ولكن األفضل بعد الزوال    ،جتوز صالة اجلمعة قبل زوال الشمس     : ج
 ألن أكثر العلماء يقولون ال بـد أن تكـون           .خروجا من خالف العلماء   

 وذهب قوم من أهـل      ، وهذا هو قول األكثرين    ،صالة اجلمعة بعد الزوال   
 -العلم إىل جوازها قبل الزوال يف الساعة السادسة وفيه أحاديـث وآثـار    

  تدل على 
                                                

بـرقم  ) صالة املسافرين (واللفظ له، ورواه مسلم يف      ) ٥٩١،  ٥٨٨(برقم  ) األذان( رواه البخاري يف     -١
)١٣٨٤.( 
اجلمعة : ( املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان             من ضمن األسئلة   -٢

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
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 ولكـن   ، صحيحة فإذا صلى قبل الزوال بقليل فصالته صـحيحة         -ذلك
بغي أال تفعل إال بعد الزوال عمال باألحاديث كلها وخروجا من خالف            ين

 وحىت تكون الـصالة يف      ، وتيسريا على الناس حىت حيضروا مجيعا      ،العلماء
   . هذا هو األوىل واألحوط،وقت واحد

  

  )١(قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد

   هل جتوز قراءة القرآن يف اجلمعة بصوت مرتفع يف املسجد ؟: س

ال جيوز للمسلم أن يرفع صوته بالقراءة يف املسجد أو غـريه إذا              : ج
 بل السنة أن يقرأ قـراءة  ،كان يشوش على من حوله من املصلني أو القراء      

ال يؤذي ا غريه؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه خرج علـى                
ة الناس ذات يوم يف املسجد وهم يرفع بعضهم الصوت على بعض بالقراء           

   أيها((: فقال

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥/  ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
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فـال  : الناس كلكم يناجي اهللا فال يرفع بعضكم صوته على بعض أو قال           
  .)١())جيهر بعضكم على بعض

  

  قراءة سورتي السجدة
  )٢(والدهر فجر الجمعة سنة

بعض املأمومني يتفجر من قراءة سورة السجدة وسورة الدهر         : س
رهم يرغـب يف   فما موقف اإلمام علما بأن أكث  ،يف فجر اجلمعة لطوهلما   

  ذلك وبعضهم ال يرغب ؟ 

هذه سنة ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيشرع لإلمام قراءة            : ج
هاتني السورتني يف فجر اجلمعة وإن كره ذلك بعض اجلماعة لكـسلهم؛            
ألن السنة مقدمة على اجلميع واملشروع لألئمة يف مجيـع الـصلوات أن             

لَقَد كَانَ لَكُم ِفـي     ﴿: وله عز وجل  يراعوا فعل السنة وحيافظوا عليها؛ لق     
   رسوِل اللَِّه

                                                
) النداء للصالة (يف  ) املوطأ(، ومالك يف    )٥٠٩٦،  ٤٦٩٢(برقم  ) مسند املكثرين ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

 ).١٦٣(برقم 
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -٢

 . هـ١٤٠٢  /٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
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  .)١(﴾أُسوةٌ حسنةٌ

من رغب عـن سـنيت فلـيس        ((: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .)٢())مين

  

                                                
 .٢١ سورة األحزاب اآلية -١
 ).١٤٠١(برقم ) النكاح(، ومسلم يف )٥٠٦٣(برقم ) النكاح( رواه البخاري يف -٢
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إىل مساحة اإلمام العالمة احملدث الفقيه املفسر الداعية املفيت شـيخ           
 أطـال   ، بن باز  اإلسالم يف عصره الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا         

   .اهللا يف عمره على طاعته خدمة لإلسالم واملسلمني

  :  وبعد.السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهو أن بعض املأمومني يعترضون على قـراءة أئمـة          : هناك سؤال 
 ،املساجد لسوريت السجدة واإلنسان يف صالة الفجـر يـوم اجلمعـة           

جة العجز عن الوقـوف     ويطالبون بقسم سورة السجدة يف الركعتني حب      
 وحيتجون بأن بعـض أئمـة املـساجد    ،خلف اإلمام لبعض كبار السن  

 ، أو نترك قراءا أحيانا    ، فهل نسمع كالمهم يف ذلك ونقسمها      ،يقسمها
أم نقرأها دائما وبدون قسم يف الركعتني دون النظر إىل االعتـراض ؟             

  )١(.أفتونا مأجورين

  :  بعده.وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

السنة لإلمام أن يقرأ يف صالة فجر يوم اجلمعة سوريت ترتيل السجدة            
يف الركعة األوىل وسورة هل أتى على اإلنسان يف الركعة الثانية وال يلتفت             

  إىل قول من يعترض يف ذلك؛ ألن 

                                                
 . استفتاء شخصي موجه إىل مساحته-١
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الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ ما يف صالة الفجر يوم اجلمعـة              
 وإذا ترك قراءما    ،لم الناس وأشفقهم على الضعيف    وهو أرحم الناس وأع   

يف الشهر أو يف الشهرين مرة ليعلم الناس أن قراءما غري واجبة وأنه جيوز              
   . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه.قراءة غريمها فال بأس

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  ىحكم االقتصار على إحد
  )١(سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة

هل جيوز االقتصار على إحدى السورتني ومها سورة الـسجدة   : س
  وهل أتى على اإلنسان يف فجر اجلمعة ؟ 

السنة أن يأيت ما مجيعا وال يقتصر على إحدامها؛ لقـول الـنيب             : ج
 ولعموم قولـه عـز      ))صلوا كما رأيتموين أصلي   ((: صلى اهللا عليه وسلم   

 وملا يف ذلك من     )٢(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ       ﴿ :وجل
   . واهللا ويل التوفيق،إحياء السنة واحملافظة عليها

  

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) مومكانتها يف اإلسال
 .٢١ سورة األحزاب اآلية -٢
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  قراءة سورة السجدة
  )١(وسجدة التالوة فجر الجمعة

 وسجدة التالوة يف صالة الفجر يوم       ،هل قراءة سورة السجدة   : س
  يداوم على فعلها إذا كان ذلك من السنة ؟ اجلمعة من السنة؟ وهل 

السنة أن يقرأ اإلمام يف صالة الفجر يوم اجلمعة يف الركعة األوىل            : ج
هل أتـى علـى   (:  ويف الثانية،سورة السجدة ويسجد فيها سجدة التالوة    

 ورواه مسلم   ، رواه الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه         )اإلنسان
 ورواه الطرباين من حـديث ابـن   ، عنهمامن حديث ابن عباس رضي اهللا    

أنه كـان صـلى اهللا   ((: مسعود رضي اهللا عنه وزاد ابن مسعود يف حديثه 
 ،يداوم على قراءة الـسورتني املـذكورتني      :  أي ))عليه وسلم يدمي ذلك   

   .فالسنة املداومة

  

                                                
 ).١١(، الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -١
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  )١(والذي يقرأ سورة السجدة يف ركعتني ما حكمه ؟: س

لريشد إىل فعل السنة والصالة صحيحة       ف ،حكمه أنه خالف السنة   : ج
 لكن لو قرأ يف بعض األحيان غري السورتني ليعلم اجلماعـة أن   ،واحلمد هللا 

   . واهللا ويل التوفيق.قراءما ليست واجبة يف كل مجعة فال حرج يف ذلك

  

  إذا سبق الصبيان من هم أكبر
  )٢(منهم إلى الصف األول فهم أولى به

م اجلمعة ويأيت أنـاس أكـرب منـهم         بعض األوالد يبكرون يو   : س
: ويقيموم وجيلسون مكام وحيتجون بقوله صلى اهللا عليـه وسـلم          

   فهل هذا جائز؟ )٣())ليلين منكم أولو األحالم والنهى((

هذا يقوله بعض أهل العلم ويرى أن األوىل بالصبيان أن يـصفوا            : ج
   ، ولكن هذا القول فيه نظر،وراء الرجال

                                                
 .١١، الشريط رقم )نور على الدرب( من برنامج -١
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -٢

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ )  اإلسالمومكانتها يف
 ).٥٧٧(برقم ) الصالة(، وأبو داود يف )٦٥٥، ٦٥٤(برقم ) الصالة( رواه مسلم يف -٣
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 فإذا سبقوا إىل الصف األول أو       ، تقدموا ال جيوز تأخريهم    واألصح أم إذا  
إىل الصف الثاين فال يقيمهم من جاء بعدهم؛ ألم سـبقوا إىل حـق مل               
يسبق إليه غريهم فلم جيز تأخريهم لعموم األحاديـث يف ذلـك؛ ألن يف              

   . ومن املسابقة إليها فال يليق ذلك،تأخريهم تنفريا هلم من الصالة

الناس بأن جاءوا جمتمعني يف سفر أو لسبب فإنه يصف          لكن لو اجتمع    
 مث النساء بعدهم إذا صادف ذلـك وهـم          ، مث الصبيان ثانيا   ،الرجال أوال 

 أما أن يؤخذوا من الصفوف ويزالوا ويصف مكـام الكبـار            ،جمتمعون
   .الذين جاءوا بعدهم فال جيوز ذلك ملا ذكرنا

 .))م أولو األحالم والنهى   ليلين منك ((: وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم     
فاملراد به التحريض على املسارعة إىل الصالة من ذوي األحـالم والنـهى       

 وليس معناه تأخري من سبقهم من أجلهم؛ ألن         ،وأن يكونوا يف مقدم الناس    
   .ذلك خمالف لألدلة الشرعية اليت ذكرنا
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  )١(وقت تحري ساعة اإلجابة من يوم الجمعة

 ،رى املسلمون ساعة اإلجابة يوم اجلمعـة      يف أي األوقات يتح   : س
   أم بعد صالة اجلمعة مباشرة؟، أم يف العصر،أيف يوم اجلمعة كله

 وهي ساعة   ،اهللا جل وعال جعل يف اجلمعة ساعة يقبل فيها الدعاء         : ج
 فهي سـاعة    ،قليلة ال يوافقها املسلم وهو قائم يصلي إال أعطاه اهللا سؤاله          

ايات عند مسلم أا حني جيلـس اإلمـام          جاء يف بعض الرو    ،عظيمة قليلة 
 هكذا جاء يف صحيح مـسلم     ،على املنرب يوم اجلمعة إىل أن تقضي الصالة       

 وعلله بعضهم بأنه من كالم أيب بردة بـن          ،من حديث أيب موسى مرفوعا    
 والصواب ثبـوت  ،أيب موسى وليس مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 وجاء أيضا من حديث جابر بن عبـد  ،لمرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وس    
 وجاء  ،اهللا وعبد اهللا بن سالم أا ما بني صالة العصر إىل غروب الشمس            

   وكلها صحيحة ال ،يف بعض األحاديث أا آخر ساعة من يوم اجلمعة

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم



  

 - ٤٠٢ -

 فأحراها وأرجاها ما بني اجللوس على املنـرب إىل أن تقـضي             ،تنايف بينها 
 هذه األوقـات هـي      ،إىل غروب الشمس   وما بعد صالة العصر      ،الصالة

 وبقية األوقات يف يوم اجلمعة كلها ترجى فيهـا          ،األرجى لساعة اإلجابة  
 لكن أرجاها ما بني جلوس اإلمام على املنرب إىل أن تقـضي             ،إجابة الدعاء 

 وبقية ساعات   ،الصالة وما بني صالة العصر إىل غروب الشمس كما تقدم         
 .عموم بعض األحاديث الواردة يف ذلـك      اجلمعة ترجى فيها هذه اإلجابة ل     

فينبغي اإلكثار يف يوم اجلمعة من الدعاء رجاء أن يصادف هذه الـساعة             
 ولكن ينبغي أن حتظى األوقات الثالثة املذكورة آنفا مبزيد مـن            ،املباركة

 .العناية؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد نص على أا ساعة اإلجابة            
   .واهللا ويل التوفيق

  

 وهل يلزم   ،آخر ساعة من عصر اجلمعة هل هي ساعة اإلجابة        : س
 وكـذلك النـساء يف      ،املسلم أن يكون يف املسجد يف هذه الـساعة        

     )١(؟املنازل

  : أرجح األقوال يف ساعة اإلجابة يوم اجلمعة قوالن: ج

                                                
 . هـ١٤١٨ شعبان ١٨بتاريخ ) ١٦٢٢(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف -١
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أا بعد العصر إىل غروب الشمس يف حق من جلس ينتظـر            : أحدمها
 وسواء كـان    ،يف املسجد أو يف بيته يدعو ربه       سواء كان    ،صالة املغرب 

 لكن ليس للرجل أن يصلي يف البيـت         ،رجال أو امرأة فهو حري باإلجابة     
صالة املغرب وال غريها إال بعذر شرعي كما هو معلـوم مـن األدلـة               

   .الشرعية
أا من حني جيلس اإلمام على املنرب للخطبة يـوم اجلمعـة إىل أن     : والثاين

 وهذان الوقتـان    ،الدعاء يف هذين الوقتني حري باإلجابة      ف ،تقضي الصالة 
 ملا ورد فيهمـا مـن األحاديـث    ،مها أحرى ساعات اإلجابة يوم اجلمعة   

 ، وترجى هذه الساعة يف بقية ساعات اليـوم        ،الصحيحة الدالة على ذلك   
   .وفضل اهللا واسع سبحانه وتعاىل

 ، السجود حال: ومن أوقات اإلجابة يف مجيع الصلوات فرضها ونفلها       
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سـاجد         ((: لقوله صلى اهللا عليه وسلم    

 خرجه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي          )١())فأكثروا الدعاء 
 وروى مسلم رمحه اهللا يف صحيحه عن ابن عبـاس رضـي اهللا              ،اهللا عنه 

   ،الربأما الركوع فعظموا فيه ((: عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

                                                
باب مـا يقـال يف      ) الصالة(، ومسلم يف    )٩١٦٥(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام امحد يف      -١

 ).٤٨٢(الركوع والسجود برقم 
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 ومعىن قوله   )١())وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم        
   . أي حري))لكم فقمن أن يستجاب((: صلى اهللا عليه وسلم

  

  

  )٢(غسل الجمعة سنة عند التهيؤ للصالة

  ؟ اجب قبل صالة الفجر للجمعة أم الهل يكتفي بالغسل الو: س

 واألفـضل أن    ،صالة اجلمعة السنة غسل يوم اجلمعة عند التهيؤ ل      : ج
:  لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        ،يكون ذلك عند التوجه إىل املسجد     

  .)٣())إذا راح أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل((

  وإذا كان اغتسل يف أول النهار أجزأه؛ ألن غسل يوم 

                                                
باب النهي  ) لصالةا(، ومسلم يف    )١٩٠٣(برقم  ) بداية مسند عبد اهللا بن عباس     ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

 ).٤٧٩(عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود، برقم 
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -٢

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
 ).٨٤٥(برقم ) اجلمعة(له ومسلم يف واللفظ ) ٨٨٢( برقم ) اجلمعة( أخرجه البخاري يف -٣
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 فينبغي احملافظة على    ، وقال بعض أهل العلم بالوجوب     ،اجلمعة سنة مؤكدة  
م اجلمعة يف يوم اجلمعة واألفضل أن يكون عند توجهـه إىل         هذا الغسل يو  

 وأبلـغ يف قطـع الـروائح        ، ألن هذا أبلغ يف النظافة     .اجلمعة كما تقدم  
 وكذلك ينبغي له إذا خـرج       ، مع العناية بالطيب واللباس احلسن     ،الكريهة

إليها أن يعتين باخلشوع وأن يقارب بني خطاه؛ ألن اخلطـى حتـط ـا               
 وإذا  ،اهللا ا الدرجات فينبغي أن يكون له خشوع وعناية        السيئات ويرفع   

 وصلى على رسول اهللا عليه الـصالة        ،وصل إىل املسجد قدم رجله اليمىن     
أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي       : والسالم ومسى اهللا وقال   

 يصلي ما قـدر اهللا      مث ، اللهم افتح يل أبواب رمحتك     ،من الشيطان الرجيم  
 وبعد ذلك جيلس ينتظر إما يف قراءة وإما يف ذكر           ، وال يفرق بني اثنني    ،له

 ، ويكون منصتا إذا خطب اإلمـام      ،واستغفار أو سكوت حىت يأيت اإلمام     
   . فإذا فعل ذلك فقد أتى خريا عظيما،مث يصلي معه

: وجاء يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال            
عة فصلى ما قدر له مث أنصت للخطيـب حـىت           من اغتسل مث أتى اجلم    ((

يفرغ من خطبته مث يصلي معه غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل              
   . وذلك ألن احلسنة بعشر أمثاهلا)١())ثالثة أيام

                                                
 ).٤٥٨(برقم ) اجلمعة(واللفظ له، والترمذي يف ) ١٤١٨(برقم ) اجلمعة( رواه مسلم يف -١
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  غسل الجنابة يكفي عن
  )١(غسل الجمعة إذا نوى الغسلين

  هل يكفي غسل اجلنابة عن غسل اجلمعة ؟ : س

 واألفضل أن ينويهما مجيعا وذلـك      ،هار كفاه ذلك  إذا كان يف الن   : ج
 فـضل  - إن شاء اهللا- وبذلك حيصل له   ،اجلمعة واجلنابة : بأن ينوي بغسله  
   .غسل اجلمعة

  

  )٢(فضل التبكير لصالة الجمعة

بعض الناس حيجزون أمكنة يف املساجد يوم اجلمعـة وهـم يف    : س
   هل هذا صحيح؟ ،بيوم

   أن يتقدم املصلي هذا ال جيوز وإمنا املشروع: ج

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -٢

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
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للمسجد بنفسه ليجلس فيه ينتظر صالة اجلمعة بعد أن يصلي ما قـدر اهللا           
 مث يشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتحميـد والتكـبري والتـهليل             ،له

 أما ما يفعله بعض الناس من حجـز أمـاكن           ،والدعاء حىت خيرج اإلمام   
 فاملسجد ملـن    ،بوضع نعال أو بشت أو شيء آخر ويذهب فهذا ال جيوز          

 أما  ، فمن تقدم فهو أوىل به     ، وهكذا الصف األول وما بعده للمتقدم      ،تقدم
   .أن حيجزه بنعال أو بأشياء غري ذلك أو سجادة فهذا ال جيوز

  

  )١(المرور بين يدي المصلي في صالة الجمعة

 وميشي أمام من يتنفل     ،ما حكم الذي يقطع صالة الذي يصلي      : س
  م الناس ؟ يف صالة اجلمعة الزدحا

 بل يتحرى الطرق اليت ليس      ،ال جيوز للداخل أن يقطع صالة أحد      : ج
 فإذا اضطر إىل ذلك ومل جيد مسارا فنرجو أن          ،فيها مرور بني يدي املصلي    

 وهلذا ال حيرم املرور بني أيدي املصلني        ، لكن عليه أن يتحرى    ،يعفو اهللا عنه  
   على رد املار بني يدي يف املسجد احلرام؛ ألنه مظنة الزحام وعدم القدرة

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) اإلسالمومكانتها يف 



  

 - ٤٠٨ -

 فإذا وجد الزحام يف مكان آخر يعجز معه الداخل أن جيد مساغا             ،املصلي
وقَد ﴿: حىت يذهب للصفوف فنرجو أن يعفو اهللا عنه؛ لقول اهللا عز وجل           

  .)١(﴾فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإال ما اضطُِررتم ِإلَيِه

يف املكان الذي ال يكون فيـه إضـرار         ولذا ينبغي للمصلي أن يكون      
 مل جيلـس إذا     ، أو يكتفي مبا يسر اهللا من الصالة ركعتني أو أربع          ،بالناس

   .كان الطريق عليه

  

فيه أوالد يف حدود الرابعة أو اخلامسة حيضرون مـع آبـائهم            : س
 ، مث عندما يصلي اإلمام يقطعون الصالة على املـصلني         ،لصالة اجلمعة 

   )٢( هل هذا صحيح؟،ويتكلمون وخيرجون

الواجب على اآلباء أن ال حيضروا أوالدهم الـصغار الـذين دون     : ج
 أمـا إذا    ، فإذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع أمرهم بالصالة       ،السبع حىت يعقلوا  
 أو ما عندهم عقل فإنه ال ينبغي إحـضارهم؛ ألـم ال     ،كانوا دون ذلك  

  صالة هلم؛ وألم يضرون 
                                                

 . ١١٩ سورة األنعام اآلية -١
:   من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكـبري بالريـاض بعنـوان                   -٢
 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) اجلمعة ومكانتها يف اإلسالم(



  

 - ٤٠٩ -

   .باملصلني ويشوشون عليهم

  

  وهل يقطعون الصالة ؟ : س

 املرأة البالغة واحلمار والكلب األسـود       :ال يقطع الصالة إال ثالثة    : ج
 هؤالء هم الذين يقطعون الصالة إذا مروا بني املـصلي وسـترته إن    .فقط

 لكن املصلي ال يترك غريهم      ،كان له سترة أو بني يديه إن مل يكن له سترة          
 لقـول   . والدابة ال متر إذا تيسر ذلـك       ،ر والصيب ال مي   ، فالرجل ال مير   ،مير

إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره من النـاس  ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 )١())فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان            

 لكن لو مر    ،متفق على صحته من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه          
 وال يقطع الصالة إال الثالثـة       ،م فإا ال تقطع الصالة    الرجل أو بعري أو غن    

املنصوص عليها يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           
   .احلمار والكلب األسود واملرأة البالغة كما تقدم: وهي

  

                                                
 ).٧٨٣(برقم ) الصالة( ورواه مسلم يف واللفظ له،) ٤٧٩(برقم ) الصالة( رواه البخاري يف -١



  

 - ٤١٠ -

  كيفية رد السالم على من
  )١(مد يده للسالم أثناء الخطبة

 ولو مد يده وسـلم      ،خرإذا كان اإلمام خيطب وسلم عليك آ      : س
  فما احلكم ؟ 

تشري له وقت اخلطبة وتضع يدك يف يده إذا مدها من دون كالم؛             : ج
إذا قلـت   ((: ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر باإلنصات وقـال          

 متفق علـى    )٢())لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت       
   .صحته

 وقال  .فكيف بغريه من الكالم   فجعل أمره باملعروف لغوا وقت اخلطبة       
من مـس احلـصى فقـد       ((: صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح      

   .)٣())لغا

  فينبغي للمؤمن يف اجلمعة أن ينصت وخيشع وحيذر 

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
 . متفق عليهواللفظ) ١٤٠٤(برقم ) اجلمعة(، ومسلم يف )٨٨٢(برقم ) اجلمعة( رواه البخاري يف -٢
 ).٤٥٨(برقم ) اجلمعة(، والترمذي يف )١٤١٩(برقم ) اجلمعة( رواه مسلم يف -٣



  

 - ٤١١ -

 وإن ، وإذا سلم عليه أحد أشار إليـه ومل يـتكلم  ،العبث باحلصى أو غريه 
 ويعلمه بعـد  ،وضع يده يف يده إذا مدها من غري كالم فال بأس كما تقدم 

 وإمنا املشروع له إذا دخل واإلمام خيطب        ،انتهاء اخلطبة أن هذا ال ينبغي له      
 ،أن يصلي ركعتني حتية املسجد وال يسلم على أحد حىت تنتـهي اخلطبـة     

   .وإذا عطس فعليه أن حيمد اهللا يف نفسه وال يرفع صوته

  

  )١(حكم السالم بعد السنة

  ما حكم السالم بعد السنة ؟ : س

 يشرع للمتالقيني يف الصف أن يسلم أحدمها علـى اآلخـر وأن             :ج
ما من مـسلمني يلتقيـان      ((: يتصافحا؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

:   ولقول أنس رضي اهللا عنـه      )٢())ن يفترقا أفيتصافحان إال غفر هلما قبل      
كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تالقوا تصافحوا وإذا قـدموا             (

   وثبت عنه ) تعانقوامن سفر

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
 ).٤٥٣٦(برقم ) األدب(، وأبو داود يف )٢٦٥١(برقم ) االستئذان( رواه الترمذي يف -٢



  

 - ٤١٢ -

والذي نفسي بيده ال تدخلون اجلنة حـىت     ((: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أفال أدلكم على شيء إذا فعلتمـوه حتـاببتم              

   . رواه مسلم يف صحيحه)١())أفشوا السالم بينكم

ة وسئل صلى اهللا عليه وسلم أي اإلسالم أفضل؟ فقال عليـه الـصال            
أن تطعم الطعام وتقرأ السالم على مـن عرفـت ومـن مل             ((: والسالم
 إال إذا كان من لقيه يعلم أنه كافر فإنـه ال            ، متفق على صحته   )٢())تعرف

ال تبدءوا اليهـود وال     ((: يبدؤه بالسالم؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
   . احلديث رواه مسلم)٣())النصارى بالسالم

  

                                                
مـسند  (، وأمحد يف    )٢٤٣٤(برقم  ) صفة القيامة (، والترمذي يف    )٨١(برقم  ) اإلميان( رواه مسلم يف     -١

 ).١٣٥٥(برقم ) العشرة املبشرين باجلنة
 ).٥٦(برقم ) اإلميان(، ومسلم يف )٢٧، ١١( رواه البخاري يف اإلميان برقم -٢
 ).٢٦٢٤(برقم ) االستئذان واآلداب(، والترمذي يف )٤٠٣٠(برقم ) السالم( مسلم يف  رواه-٣



  

 - ٤١٣ -

  قراءة القرآن في
  )١(برات الصوت قبل الجمعةمك

يف بعض املساجد يف أحناء كثرية من العامل اإلسالمي تتلى آيات           : س
من القرآن الكرمي مبكربات الصوت وذلك قبل صـالة اجلمعـة فمـا             

  احلكم؟ 

ال نعلم لذلك أصال ال من الكتاب وال من السنة وال من عمـل              : ج
عترب ذلك حـسب     وي .الصحابة وال السلف الصاحل رضي اهللا عن اجلميع       

 .الطريقة املذكورة من األمور احملدثة اليت ينبغي تركها؛ ألنه أمـر حمـدث            
 واهللا سبحانه وتعاىل    .وألنه قد يشغل املصلني والقراء عن صالم وقراءم       
   .أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  

لصالة بـساعة أو    هل التسبيح برفع الصوت يوم اجلمعة قبل ا       : س
   )٢(؟أكثر سنة أم بدعة

                                                
 ).١٣١(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -١
 / ١ / ١٩يف ) ١٠٢( من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته من مشايخ وأعيان سـبأ ومـأرب بـرقم       -٢

 .جامعة اإلسالمية باملدينة املنورةوقد أجاب عليها مساحته عندما كان رئيسا لل.  هـ١٣٩١



  

 - ٤١٤ -

 ألنه مل يبلغنا عن النيب صلى اهللا عليه         .ال شك أن هذا العمل بدعة     : ج
 أما مـن    ، واخلري كله يف اتباعهم    ، وال عن أصحابه أم فعلوا ذلك      ،وسلم

 ملـا   .سبح بينه وبني نفسه فال بأس بذلك بل فيه خري عظيم وثواب جزيل            
أحب الكالم إىل اهللا أربـع      ((: لصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قا        

 وقال عليـه الـصالة      )١())سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب         
كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إىل الرمحن ثقيلتـان يف          ((: والسالم

 واألحاديث يف فـضل     )٢())امليزان سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم      
   .أنواع الذكر كثرية

  

  )٣(قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

  هل قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة وليلتها عمل مندوب ؟ : س

                                                
بـاب كراهـة    ) اآلداب(، ومـسلم يف     )١٩٦٠١(برقم  ) أول مسند البصريني  ( رواه اإلمام أمحد يف      -١

 ).٢١٣٧(التسمية باألمساء القبيحة، برقم 
باب إذا قـال  ) األميان والنذور(، والبخاري يف  )٧١٢٧(برقم  ) مسند أيب هريرة  ( رواه اإلمام أمحد يف      -٢

باب فضل التهليل والتسبيح، برقم   ) الذكر والدعاء والتوبة  (، ومسلم يف    )٦٦٨٢( ال أتكلم اليوم برقم      واهللا
)٢٦٩٤.( 
 ).١٣١(، اجلزء الثاين، ص )كتاب الدعوة( نشرت يف -٣



  

 - ٤١٥ -

 تدل على شـرعية     ،يف ذلك أحاديث مرفوعة يسند بعضها بعضا      : ج
 وقد ثبت ذلك عن أيب سعيد اخلدري        .قراءة سورة الكهف يف يوم اجلمعة     

رأي بل يدل على    رضي اهللا عنه موقوفا عليه ومثل هذا ال يعمل من جهة ال           
   .أن لديه فيه سنة

  

   )١(؟جلمعة ويومهاما حكم قراءة سورة الكهف يف ليلة ا: س

جاء يف قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة أحاديث ال ختلـو مـن             : ج
 لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يـشد بعـضها بعـضا وتـصلح               ،ضعف

 وثبت عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه كـان يفعـل              ،لالحتجاج
   .ذلك

 وعمـال   .فالعمل بذلك حسن؛ تأسيا بالصحايب اجلليل رضي اهللا عنه        
 ألنه يشد بعضها بعضا ويؤيدها عمل الـصحايب         .باألحاديث املشار إليها  

 أما قراءا يف ليلة اجلمعة فال أعلم له دليال وبذلك يتضح أنـه ال            ،املذكور
   . واهللا ويل التوفيق.يشرع ذلك

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ها يف اإلسالمومكانت



  

 - ٤١٦ -

  

  حكم من يقتصر على صالة
  )١(لجمعة وأوقات رمضان فقطا

كثري من الناس ال يصلون إال اجلمعة وأوقات رمـضان فقـط            : س
اجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا        ((: وحيتجون حبديث 

   فهل هذا عمل صحيح ؟ ))بينهما

 فاهللا جل وعـال أوجـب علينـا         ،هذا االستدالل جهل وضالل   : ج
 وأوجب علينا صـوم رمـضان       ،عة وأوجب علينا اجلم   ،الصلوات اخلمس 

 فنؤدي الصلوات   ،فعلينا أن نؤدي الواجبات كلها وحنذر ما حرم اهللا علينا         
 ونصوم رمضان وحنج البيت ونفعل كل مـا         ، ونؤدي صالة اجلمعة   ،كلها

أوجب اهللا علينا وحنذر ما انا اهللا عنه ونرجو بذلك ثوابه وخنشى عقابـه             
 وقد نبه النيب صلى اهللا عليـه        ، احلميدة ولنا يف هذا األجر العظيم والعاقبة     

: وسلم يف نفس احلديث على ما ذكرنا بقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم              
   الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل((

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم
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  .)١())رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر

فبني صلى اهللا عليه وسلم أن هذه العبادات إمنا تكون كفارة ملا بينهن             
من السيئات الصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر وهذا يبني بطالن ما تومهـه             

 ويوضح أن هذه العبـادات إمنـا        ،السائل وما رتب اهللا عليها من كفارة      
 ويـدل   ،تكون كفارة ملا بينهن يف حق من أدى الفرائض واجتنب الكبائر          

ا تنهونَ عنه نكَفِّر    ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر م   ﴿: على هذا املعىن قول اهللا سبحانه     
:  فأبان سبحانه يف هذه اآلية     )٢(﴾عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مدخلًا كَِرميا    

أن تكفري السيئات ودخول اجلنة معلق باجتناب الكبائر وهي املعاصي اليت           
جاء يف النصوص الوعيد عليها باللعنة أو بالنار أو بغضب اهللا عز وجل أو              

نفي اإلميان عن صاحبها أو براءة اهللا منه أو براءة رسوله صلى اهللا عليـه               ب
 مثل قوله صلى اهللا عليـه  ،وسلم وحنو ذلك مما يدل على عظمها وخطرها    

لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطـع           ((: وسلم
   ولعنه صلى اهللا عليه وسلم شارب اخلمر ، احلديث)٣())..يده

                                                
 .واللفظ له) ٨٨٣٠ (برقم) باقي مسند املكثرين(، وأمحد يف )٣٤٢(برقم ) الطهارة( رواه مسلم يف -١
 .٣١ سورة النساء اآلية -٢
 ).٣١٩٥(برقم ) احلدود(، ومسلم يف )٦٣٠١(برقم ) احلدود( رواه البخاري يف -٣



  

 - ٤١٨ -

قيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وبائعها ومـشتريها         وسا
 ومثل لعنه صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا وموكلـه وكاتبـه    ،وآكل مثنها 
 ومثل لعنه صلى اهللا عليه وسلم النامصة واملتنمـصة والواصـلة         ،وشاهديه

اين ال يزين الـز   ((:  ومثل قوله صلى اهللا عليه وسلم      ، احلديث ..واملستوصلة
 )١())...حني يزين وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مـؤمن           

أنا بريء من الصالقة واحلالقة     ((:  ومثل قوله صلى اهللا عليه وسلم      ،احلديث
اليت ترفـع صـوا عنـد     :  والصالقة هي  ، متفق على صحته   )٢())والشاقة
الـيت  :  والشاقة هـي  ،اليت حتلق شعرها عند املصيبة    :  واحلالقة هي  ،املصيبة

   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية.تشق ثوا عند املصيبة

وقد أمجع املسلمون قاطبة على أن صوم رمضان ال يسقط الواجبـات       
 وأن صالة اجلمعة ال تسقط الواجبـات األخـرى          ،األخرى عن املسلمني  

 وإمنا يـسقط ـا   ، وعلى أن صالة اجلمعة ال تسقط بقية الصلوات     ،أيضا
 فمن زعم أن صـالة اجلمعـة وصـيام       ،ط يف يوم اجلمعة   صالة الظهر فق  

رمضان يسقطان عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضالل            
  عند 

                                                
) اإلميان(واللفظ له، ورواه مسلم يف      ) ٥٥٧٨(و  ) ٢٤٧٥(برقم  ) املظامل والغصب ( رواه البخاري يف     -١

 ).٥٧(برقم 
 ).١٤٩(برقم ) اإلميان( رواه مسلم يف -٢



  

 - ٤١٩ -

مجيع أهل العلم جيب على قائله أن يبادر بالتوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل من              
 وذلك غايـة    ، واستحالل للمحرمات  ،ذلك؛ ألن هذا إسقاط للواجبات    

 والقول على اهللا بغري علم نسأل اهللا العافية والسالمة من           ،الكفر والضالل 
   .ذلك

  

  )١(خطب ابن نباتة فيها بعض األخطاء

ما حكم من يقرأ خطبة اجلمعة من كتاب خمتص باخلطب كابن           :س
  نباتة ؟ 

 فينبغي للخطيب أن يتحرى     ،خطب ابن نباتة فيها بعض األخطاء     : ج
 فإن هناك كتبا كثرية     ،د منها الكتب اجليدة اليت وضعت يف اخلطب ليستفي      

 وخطب الشيخ عبد    ، مثل خطب الشيخ عبد اهللا اخلياط      ،فيها خطب نافعة  
 وخطب الشيخ حممـد  ، وخطب الشيخ عبد اهللا بن قعود     ،الرمحن السعدي 

 ، وخطب الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن حـسن          ،بن صاحل بن عثيمني   
   مع العناية باآليات ،وغريهم من أهل العلم

                                                
اجلمعة : ( من ضمن األسئلة املوجهة إىل مساحته بعد تعليقه على ندوة يف اجلامع الكبري بالرياض بعنوان               -١

 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦بتاريخ ) ومكانتها يف اإلسالم



  

 - ٤٢٠ -

آنية واألحاديث النبوية الصحيحة يف كل خطبة مع مراعاة ما يناسـب            القر
   .املقام يف كل وقت

أما اخلطب اليت ليست ألهل العلم املعروفني بالعلم والفضل واعتقـاد           
   .أهل السنة واجلماعة فالواجب احلذر منها

    .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

  

   

   

   

 

  

انتهى الجـزء الثـاني عـشر ويليـه         
بمشيئة اهللا تعالى الجزء الثالـث       

 ). دينـالة العيـص (ر وأوله ـعش


