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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد
املرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد .نقدم لمك بعض ًا من
فتاوى الصالة لفضيةل ادلكتور محمد بن موىس ادلال حفظه هللا.

ال مانع من الطباعة والنرش والتوزيع ما ًن ،للك من أراد ذل ،كتب هللا أجرمك
مجيع ًا.
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فتاوى الصالة

الصالة :الركن الآكد من أراكن االإسالم ،بعد الشهادتني.
حمك ترك الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن الصالة شعرية عظمية ،وعبادة جليةل ،ويه الركن الثاين من أراكن االإسالم بعد الشهادتني،
ويه أآخر ما نطق به النيب صىل هللا عليه وسمل من ادلنيا  ( :الصالة الصالة  ،وما ملكت
أميانمك ) ومع ذل تساهل كثري من املسلمني يف شأهنا ،فاملساجد تبيك املصلني -وما أقلهم-
وأحسن أحوال كثري من املسلمني من يصيل فريضة أو فريضتني يف املسجد ،اإال ما رمح
هللا ،ممن مجع قلبه عىل حب الصالة ،وتعلق ابملسجد ،وإاال فالكرثون يف بيوهتم ،وهللا
املس تعان.
أما ترك الصالة ،فهذه بلية كربى ،وفاجعة كبرية ،مفن ترك الصالة فهو عىل شفا هلكة ،وقد
عرض نفسه لوعيد شديد ،غري أين -ومن ابب المانة العلمية -أسوق اخلالف يف حمك اترك
الصالة ،مع قطعي وعلمي بكفر اترك الصالة ابللكية ،فأقول:
اختلف أهل العمل يف حمك ترك الصالة عىل ثالثة أقوال:
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فذهب احلنفية اإىل عدم كفر التارك للصالة ،لكنه حيبس حىت يصىل.وذهب املالكية والشافعية إاىل عدم كفره ،لكنه يقتل اإذا مل ِّيصل.
وذهب احلنابةل يف املشهور من مذههبم اإىل كفر اترك الصالة.والقول الثالث -وهو تكفري اترك الصالة ابللكية -هو مقتىض النصوص ،وهو ما عليه أحصاب
النيب صىل هللا عليه وسمل ،وقد قام رصحيا من أدةل الرشع مع يدل عىل ذل ،ففي الصحيحني
من حديث جابر ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال" :بني الرجل وبني الكفر
ترك الصالة" .
وأخرج أمحد يف مس نده عن أم أمين ريض هللا عهنا عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال":
من ترك الصالة متعمد ًا برئت منه ذمة هللا ورسوهل"  ،وعن بريدة بن احلصني ريض هللا
عنه قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " :العهد اذلي بيننا وبيهنم الصالة ،مفن تركها
فقد كفر" .أخرجه أحصاب السنن.
وعن عبد هللا بن شقيق قال" :اكن أحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ال يرون شيئا
كفر ،اإال الصالة".
من العامل تر ُكه ٌ
قال ابن حزم رمحه هللا كام يف احملىل (ُ :)326/2ر ِّوينا عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه
ومعاذ بن جبل  ،وابن مسعود  ،وجامعة من الصحابة ريض هللا عهنم ،وعن ابن املبارك ،
وأمحد بن حنبل  ،وإاحساق بن راهويه رمحة هللا علهيم  ،وعن متام س بعة عرش رج ًال من
الصحابة  ،والتابعني ريض هللا عهنم  ،أن من ترك صالة فرض عامد ًا ذاكر ًا حىت خيرج وقهتا
 ،فاإنه اكفر ومرتد.
فانظر ابرك هللا فيك ،هذا يف ترك صالة واحدة حىت خيرج وقهتا -وما أكرث من ُخيرج صال َة
الفجر عن وقهتا -فكيف مبن ترك الصلوات لكَّها؟!! نسأل هللا تعاىل العافية.
فعىل املسمل الفطن أن يتقي هللا يف نفسه ،وأن يبادر اإىل التوبة من هذا اذلنب العظمي،
وتكل الكبرية النكراء ،وأن يُقبل عىل هللا تعاىل بقلبه وقالبه ،ويواظب عىل الصالة ،وعىل
الرجال من املسلمني أن يصلوها حيث ينادى هبا ،أي يف املساجد.
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مث ليعمل من اكن اتراك للصالة أنه يف حال توبته ال يُلزم بقضاء ما فات من صلوات ،لكن
يتعاهد نفسه بكرثة النوافل ،مع كرثة الاس تغفار ،ع َّل هللا تعاىل أن يتقبلنا مجيعا يف التائبني،
وهللا تعاىل أعمل.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/12/28هـ

التوبة من ترك الصالة
من اكن يف فرتة من فرتات حياته اتراك للصالة أو غري ملتم هبا ،مث اتب فهل عليه قضاء ما
فاته؟
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الظهر من قول أهل العمل فمين اكن اتراك للصالة ابللكية مث اتب أنه ال قضاء عليه ،غري أنه
يكرث من النوافل وأعامل الرب ،والاس تغفار ،وعليه التوبة النصوح ،والعزم عىل عدم العود،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/4هـ

موقف َّالزوج من َزو َج ٍة ال ت ِّ
ُ
ُصيل
زوجيت امرأة طيبة ،لكهنا تكسل عن الصالة ،وأنصحها وال تس تجيب  ،مفا موقفي الرشعي
مهنا؟
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن هللا تعاىل جعل الرجل قوا ًما عىل امرأته ،يأمرها ويهناها ،وجعل طاعهتا لزوهجا طاع ًة
هللا تعاىل َّالز ْو َج يف كتابه
هلل تعاىل ،وأمرها ابالئامتر بأمره ،والانزجار بهنيه وزجره ،ومسى ُ
الزوج من
العزيز س ِّيد ًا ،قال تعاىل{َ :و َألْ َف َيا َس ِّيدَ هَا َ َدلى الْ َباب} [يوسف ،]25 :وهذا ميكِّن َ
أمرها وهنهيا ،هذا من وجه.
ومن وجه أآخر ،فاإن املرأة اإن اكنت اترك ًة للصالة ابللكية ،فهيي عىل خطر عظمي ،ويه اإىل
الكفر أقرب مهنا اإىل االإميان ،فالصالة يه احلد الفاصل بني الكفر وا إالميان ،وال يبقى املس ُمل
عىل دينه اإن ترك الصال َة ابللكية ،فعليك ا َذ ْن أمرها ابلصالة ،قال تعاىل{َ :و ْأ ُم ْر َأه َ َ
ْكل
ِ
اب َّلص َالة َو ْاص َط ْرب عَلَ ْهيَا} [طه ،]132 :وقال صىل هللا عليه وسمل ( :ما من عب ٍد يسرتعيه
ميوت  ،وهو ٍ
ميوت يوم ُ
هللا رعي ًة ُ ،
غاش لرعيته  ،اإال حرم هللا عليه اجلنة ) متفق عليه،
ُ
واس ْ
رصت عىل ذل وجب فراقُها ،وال
تعمل يف ذل ش ىت الطرق ،مرغِّبا ومر ِّهبا  ،فاإن أ َّ
جيوز البقاء معها؛ اإذ ال جيوز البقاء مع اكفر ،ول أن تأخذ أوالدك ،حىت ال يكونوا مع امرأ ٍة
 ،مهتَّ م ٍة يف ديهنا ،غري مأمون ٍة.
أما اإن اكنت الزوجة ترتك الصالة أحيان ،وتصيل أحيان فشأهنُ ا أ ُّ
تكفر بذل
خف؛ اإذ ال ُ
عىل الصحيح من أقوال أهل العمل ،فال يكفر العبدُ اإال برتك الصالة مطلق ًا ،فقد قال صىل
الص َالة) رواه مسمل ،جف َع َل تركَ
الرشك َو ْال ُك ْفر تَ ْركُ َّ
هللا عليه وسمل ( :ب َ ْ َني َّالر ُجل َوب َ ْ َني ِّ ْ
تلح علهيا يف ذل ،وتكرر،
الصالة موجب ًا للكفر ،فعليك أن تأمرها ابملواظبة عىل الصالة ،و ُّ
اظب
تزنجر وتو َ
حىت تس تقمي ،ول أن تس تعمل يف ذل قوامتك ،وسلطتك؛ حىت ترتد َع و َ
رصت عىل حالها ،ومل تَ َر مهنا
عىل الصالة ،وتس متر يف ذل حىت تتوب اإىل هللا تعاىل ،فاإن أ َّ
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صالح ًا واس تقام ًة عىل دين هللا ،فكل يف تكل احلال مفارقهتا ،ولعل أن يكون يف فراقها
اإصالح ٌلها ،كام ل أن تبقهيا ،حسب ما تقتضيه املصلحة.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/6/4هـ

موقف الزوجة من زوج ال يصيل
زويج ال يصيل ،ماذا عيل تاهه؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن هيدي زوجك ،وأن يرده اإىل رصاطه املس تقمي ،فرتك الصالة
كبرية عظمية ،فالعهد بني املسلمني وبني غريمه الصالة ،مفن تركها فقد كفر ،قال عبد هللا بن
شقيق رمحه هللا( :مل يكن أحصاب محمد صىل هللا عليه وسمل يرون شيئا من العامل تركه
كفر غري الصالة ) فالمر جد عظمي ،وجيب عليك أن تواصيل يف نصحه ،ولو صىل بعض
رص عىل ذل،
الوقات دون بعض ،فهذا أهون من تركها ابللكية ،فاإن تركها ابللكية ،وأ َّ
فالمر حيتاج اإىل وقفة مع النفس ،فاإن اترك الصالة ابللكية اكفر عىل الصحيح من أقوال
أهل العمل ،وليس ملسلمة أن متكن اكفرا مهنا ،ذلا فالمر ال حيمتل العواطف ،بل ال بد من
صدق مع النفس ،ومعه ،ولو بتدخل أحد الصاحلني أو ترجعي يف ذل اإىل القضاء ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3/25هـ
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موقف البناء من أب مل يكن يصيل
تويف وادلي واكن اليصيل هنايئ فمل اراه يف  28عام معري يصيل او يدخل جامع ولكنه مل
ينكر الصالة بل يقول انه ليس ابلصالة ويش هتد بناس يصلون وافعاهلم مشينة مع العمل اين
وادليت حنافظ عيل الصالة ولكمناه مارا واحضت هل ارشطة فمل يقتنع واكن ايضا هل ذنوب
اخري مثل سب ادلين ومشاهدة القنوات الاابحية وعدم صةل الرمح واغتياب الناس والان
وقد تويف فهل هناك فرصة ان افعل هل اي يش الخفف عنه من صدقة او دعاء او اهب
اموال ابمسه لرعاية الايتام او اي يش الن هناك من قال انه ال طائل من ذل وشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال شك أن ما اكن عليه الوادل عظمي جدا ،نسأل هللا تعاىل أن يتغمده برمحته ،وأفضل ما
تفعلون هل ادلعاء ،فقد قال صىل هللا عليه وسمل ( :اإذا مات ابن أآدم انقطع معهل اإال من
ادلعاء،
ثالث..ومهنا ودل صاحل يدعو هل) فذكر النيب صىل هللا عليه وسمل يف س ياق العمل َ
ومل يذكر الصدقة ،وال الصوم وال الصالة وال غريه ،فأكرثوا من ادلعاء هل ابملغفرة والرمحة،
وأن يعفو هللا تعاىل عنه ،أنه عفو غفور ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/5/12هـ
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رضب الوالد عىل الصالة
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته
ان عندي عيال الصغار 9س نوات و7س نوات اجربمه عيل الصاله واذا ماصلوا اطقهم عشان
يتعودون علهيا لكن ان خايفه يكرهوهنا شسوي
السؤال الثاين عندي خدامه مس يحيه اعاملها زين حيل عشان احبهبا ابالسالم وألكمها عن
الاسالم وهللا اين اكظم غييض مرات اذا غلطت بس عشان تدخل الاسالم لكن اكتشفت
ان عندها كتب عن املس يح والاجنيل يف داخل بييت ان صعقت ملا شفت الكتب شلون
اترصف وجزامك هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قال صىل هللا عليه وسمل ( :مروا أوالمك ابلصالة لس بع وارضبومه علهيا لعرش).
أمر الوالد ابلصالة من المور املهمة يف الرتبية ،ومن ترىب عىل أداء الصالة يف وقهتا يصعب
مربة ،كذل الضب عىل تركها عند بلوغ
عليه تركها يف الكرب ،همام اكن فسقه ،وهذه أمور َّ
العرش ،فاإن هذا هو وصية النيب صىل هللا عليه وسمل اليت أوىص هبا املسلمني ،اإمنا يكون
الضب مبا يتناسب مع املقام ،ويكون عند الرتك والهتاون ،أما دون العرش ،فالوىل أن
يكون ابللكمة الطيبة ،فاإن مل يس تجيبوا فزبجرمه ،ولن يكرهوك اإن شاء هللا حيامن يعلمون
أن هذا ملصلحهتم الرشعية.
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وأما هذه الكتب اليت وجدهتا فالواجب أمر تكل اخلادمة ابإخراهجا ،فاإن مل خترهجا فأخرجهيا
أنت أو احرقهيا ،وال يضك هذا ،وإان اكن الوىل الاس تغناء عهنا بادمة مسلمة ،فاإن كثريا
من املشالكت أتت من جراء اخلادمات غري املسلامت ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/2/21هـ

التساهل يف أداء الصالة
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته
ان معري  25س نه متوجه ودلي طفل سؤال اي ش يخ اين ما اصيل وملا اصيل اراتح وايد
ولك وقيت ايب اقره القران مبعين وايد اتعمق يف ادلين ملا اصيل ولكن رسعان ما اترك الصالة
ملا اصيل يوم او اس بوع بأكرث خالص بعدها ما اصيل وتعبت ونفسييت تعبانة وزويج ما
يصيل وش نو حمك ال يصيل ويرتك الصالة ارجو مساعديت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصالة ركن االإسالم العظم بعد الشهادتني ،ويه الفاصل بني الكفر واالإميان ،فهيي عامد
ادلين وركنه الركني ،من أقاهما أقامه ،ومن هدهما هدمه ،ومن تركها ابللكية كفر ،قال عبد
هللا بن شقيق الْ ُع َق ْي ِّيل رمحه هللا "َ :اك َن َأ ْ َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َال يَ َر ْو َن َشيْئًا
اب ُم َح َّم ٍد َص َّىل َّ ُ
حص ُ
الص َالة" .أخرجه الرتمذي بس ند حصيح.
م ْن ْ َال ْ َمعال تَ ْر ُك ُه ُك ْف ٌر غَ ْ َري َّ
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ذلا فالواجب عىل املسمل أن يؤدي الصالة الواجبة يف أوقاهتا اليت وقَّهتا هللا تعاىل ،وال جيوز
هل التساهل يف أمرها ،وال التقليل من شأهنا ،فهيي الصةل العظمية بني العبد وبني ربه ،ويه
املوضع اذلي ينايج فيه العبد ربه ،ففهيا القيام والركوع والسجود ،وأقرب ما يكون العبد من
ربه وهو ساجد ،وفهيا قراءة القرأآن ،وفهيا اذلكر والتكبري والتسبيح والتحميد ،والصالة عىل
النيب صىل هللا عليه وسمل ،فأي عبادة اجمتع فهيا هذا لكه؟!
حفري ابملسمل الفطن أن يداوم علهيا ،ويبذل ذلل أعظم الس باب ،ومن هذه الس باب
الآيت:
أوال :تذكر أهنا ابملثابة السابقة ،من كوهنا ركن االإسالم ومعوده ،وأن تركها ابللكية يوجب
الكفر.
اثنيا :ادلعاء أن يثبته هللا علهيا ،وأن ييرسها هل ،خاصة دغاء" :اللهم اي مقلب القلوب ثبت
قليب عىل دينك".
اثلثا :كرثة النوافل ،فاإن العبد اإذا داوم عىل النوافل اعتاد الصالة ،و َألفها ،ووجد فهيا ذلة
ورسورا وراحة ،ومن َألف شيئا صعب عليه تركه.
رابعا :أن يعمل أن هذا الرتك والنفرة عن الصالة اإمنا هو يف أول أمره فقط ،فاإن مضت مدة
عىل العبد وهو مداوم عىل الصالة أيس منه الش يطان ،ومل يأته ،لن كيد الش يطان ضعيف،
فهو حياول مع العبد يف أول المر ،فاإن اس تعاذ من الش يطان ،نفر عنه وتركه ،وهذا أمر
مرب.
َّ
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أما الزوج اذلي ال يصيل ،فاإن اكن يرتك الصالة ابللكية فهذا أمره عظمي وخطري ،وجيب أن
رص عىل الرتك ،فالواجب أن يرفع أمره اإىل أقرب حممكة رشعية لتنظر يف أمره،
ينصح ،فاإن َأ َّ
وتقيض فيه .نسأل هللا لكام الهداية والتوفيق والثبات.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/2/4هـ

حكـم تـرك الصـالة هتـاونـ ًا وكســ ًال
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكتة
فضيةل الش يخ لقد ابتالين هللا برتك الصالة او اين اصلهيا فرتة مث انقطع مع العمل اين مل اتركها
كفرا هبا وايامن هتاون وكسال مفا توجهيمك حفضمك هللا ل وملن ابتيل هبذا البالء العظمي ؟
السؤال الثاين ماحمك الصالة بعلبة السجائر _ بكت ادلخان_ وهل حصيح ان الصالة
تبطل اذا صليت به ؟
السؤال الثالث فضيةل الش يخ ماحمك الصالة يف البيت بدون عذرا مينع الصالة مع امجلاعة
اكملرض وحنوه ؟
ارجوا ادلعاء ل ابلصالح والهداية والتوفيق فأن يف امس احلاجة دلعائمك
شكرا وجزامك هللا عن املسلمني خري اجلزاء .....
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد
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ترك الصالة ابللكية أمر عظمي جدا ،ومجهور الصحابة ريض هللا عهنم عىل كفر من ترك
الصالة ،ولو مل يكن حجودا ،بل كسال وهتاون ،وعليك أن تهتد يف احملافظة علهيا ،وقد قال
صىل هللا عليه وسمل ( :من ترك الصالة فقد كفر ) وهذا ٌّنص عام ،يشمل من تركها هتاون
أو حجودا ،وأما الصالة مع محل علبة السجاير ،فهذا ال يؤثر عىل حصة الصالة البتة ،مع
رضورة التنبيه عىل حترمي ادلخان ،وامجلاعة واجبة يف أرحج أقوال العلامء.
مث اعمل أنه لكام اعتدت اذلهاب اإىل املسجد ومحلت نفسك عليه ،كنت أكرث التا ًما ،وييأس
الش يطان منك ،ويرتكك ،مث تكون الصالة مبشيئة الرمحن أسهل العامل عليك ،وفقك هللا
ملا حيبه ويرضاه.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 10/4/1435هـ

قضاء الصالة ملن تركها متعمدا مث اتب
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته
سؤال عن الصاله ( ...كنت اعمل حبمك ترك الصاله ومع ذال كنت ال اصيل ال اعمل مك يوم
تركت فيه الصاله
فلقد كنت اصيل اوقات واوقات ال اصيل فهيا لقد هتاونت كثريا يف الصاله فقط وابيق
الاراكن حمافظ علهيا ,,لكين الان تبت وبدأت احافظ عىل صلوايت وهلل امحلد ولكن ما حمك
ما فاتين من الصلوات هل اقضهيا مع العمل اين ال اعمل عددها !! ماذا افعل  ,ويف اخلتام أسال
هللا ان يعيننا واايمك عىل طاعته وحسن عبادته
دعوامك لنا حفظمك هللا
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي13 | .

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ذكر أهل العمل يف هذه املسأةل أن املسمل حيسن به يف هذه احلال أن يكرث من النوافل ،عىس
هللا أن يكفر عنه ما س بق ،قال أبو محمد بن حزم يف احملىل" :من تعمد ترك الصالة حىت
خرج وقهتا فهذا ال يقدر عىل قضاهئا أبد ًا ،فليكرث من فعل اخلري وصالة التطوع؛ ل ُيثَقِّل مزيانه
يوم القيامة؛ ول َيتُ ْب وليس تغفر هللا عز وجل .وبرهان حصة قولنا قول هللا تعاىل{ :فَ َويْ ٌل
ُون} [املاعون ]4،5:وقوهل تعاىل{ :فَ َخلَ َف م ْن ب َ ْعد ْمه
للْ ُم َصل ِّ َني * َّاذل َين ُ ْمه َع ْن َص َالهت ْم َساه َ
الص َال َة َوات َّ َب ُعوا َّ
الشه ََوات فَ َس ْو َف يَلْ َق ْو َن غَ ًّيا} [مرمي ،]59:فلو اكن العامد
َخلْ ٌف َأضَ ا ُعوا َّ
لرتك الصالة ُمدراكً لها بعد خروج وقهتا ملا اكن هل الويل ،وال لَق َي الغي؛ كام ال ويل ،وال غي؛
ملن َأخ ََّرها اإىل أآخر وقهتا اذلي يكون مدراكً لها".
وهذا ما أفتت به اللجنة ادلامئة للبحوث العلمية واالإفتاء ابلسعودية؛ حيث قالت :من ترك
الصيام والصالة معد ًا وهو ُم َلكَّف فال يقيض ما فاته ،ولكن عليه التوبة والرجوع اإىل هللا
جل وعال ،واالإكثار من التقرب اإليه ابلعامل الصاحلة وادلعاء والصدقات؛ لقول النيب  -صىل
هللا عليه وسمل ( :-التوبة َ ُت ُّب ما اكن قبلها ،واالإسالم هيدم ما اكن قبهل) ،،وهللا أعمل.
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 2/11/1435هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي14 | .

ماحمك ترك الصالة هتاون وليس جاحدا!!
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذه املسأةل من املسائل اخملتلف فهيا ،والقرب لدلليل أن اترك الصالة ابللكية اكفر ،كام هو
مقتىض النصوص ،ويف الثر عن عبد هللا بن شقيق ،وهو من التابعني ،قال( :مل يكن
الصحابة ريض هللا عهنم يرون شيئا من العامل تركه كفر غري الصالة) وهذا محمول عىل من
تركها هتاون وكسال ،ال حجودا ،لن اجلاحد يكفر بلك حال ،سواء جبحد الصالة أم حجد
الصوم أو احلج أو الزاكة ،أو حجد حترمي الزن أو امخلر وحنوه ،فتكفري الصحابة ملن ترك
الصالة ،أي يف حال الهتاون والكسل ،ويف احلديث الصحيح عن جابر ريض هللا عنه أن
النيب صىل هللا عليه وسمل قال ( :بني الرجل وبني الكفر أو قال الرشك ترك الصالة) ويف
احلديث عن بريدة ريض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال ( :العهد اذلي
بيننا وبيهنم الصالة ،مفن تركها فقد كفر) وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 2/5/1435هـ

حكـم تـرك الصـالة لعـذر
لقد ذهبت ال أداء فريضة احلج وامحلد هلل قضيهتا عيل أمكل وجه ولكن
حدث ش ئي مل اس تطيع تأدية أداء الصالة( ال ابمجلع وال ابلقرص ) يف املزدلفة ولكن لننا هتنا
يف الطريق ال صباح اليوم الثاين ما حمك ادلين يف هذة احلاةل أرجوا من س يادتمك موافايت
لن هذا يؤرقين منذ أن رجعت من احلج وشكرا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هوين عليك المر ،فليس عليك شئ ،سوى قضاء ما تركتيه من صلوات ،وأما احلج فال
عالقة هل برتك هذه الصلوات ،س مي أنك معذورة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 28/12/1435هـ

ترك الصالة وحمك قضاء ما تركه
السالم عليمك
أمتىن من من يقرا هذا السؤال ان يدعو ل يف ظهر الغيب عىل الثبات عىل دين احلق  ..يف
الفرتة املاضية متكن الش يطان مين وأصبحت أترك الصالة وال أصيل  ..ومضيت عىل حال
اليسء شهرين أو أكرث تقريب ًا  ..وان الآن اطلب من هللا التوبه والسامح وعدم العقاب  ..فهل
جيب عيل ان أصيل ما فاتين ؟؟ أرجوا الجابة وقبل اجلواب نطلب منك ( ادلعــاء ) ..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا لنا ول الثبات عىل احلق اإنه عىل ذل قدير.
نسوق اإليك فتوى الش يخ عبد العزيز بن ابز يف هذه املسأةل:
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اإذا ترك املسمل الصالة س نة أو أكرث أو أقل مث اتب هللا عليه فاإن التوبة تب ما قبلها،
وليس عليه أن يعيد ما ترك بل عليه التوبة اإىل هللا ،والصدق يف ذل ابلندم عىل ما مىض
من معهل ,والعزم أال يعود ,مث الاس تكثار من العمل الصاحل من ذكر هللا واس تغفاره ,والتطوع
ابلصلوات وغريها من الصدقات ,والصيام وحنو ذل ،يكفي هذا؛ لن هللا قال -جل وعال-
يف كتابه العظمي ملا ذكر املرشك ,وقاتل النفس بغري حق ,والزاين قال بعد ذل :ا َّال َم ْن اتَ َب
ِ
اَلل َسي ِّئَاهت ْم َح َس نَ ٍ
ات(الفرقان )70:وقال س بحانه:
َوأ آ َم َن َو َمع َل َ َمع ًال َصالح ًا فَأُولَئ َك ي ُ َبدِّ ُل َّ ُ
َوا ِّين ل َ َغفَّ ٌار ل َم ْن اتَ َب َوأ آ َم َن َو َمع َل َصالح ًا ُ َّمث ا ْه َتدَ ى (طـه ،)82:وقال النيب صىل هللا عليه
ِوسمل( :التوبة تب ما قبلها) ،وقال( :التائب من اذلنب مكن ال ذنب هل) ،فاذلي ترك الصالة
مث هداه هللا ورجع اإىل دينه وإاىل اإسالمه فاإن توبته حصيحة اإذا اكن صادق ًا ,ندم ًا ,عازم ًا أال
يعود يف ذل فاإن توبته حصيحة ،وهللا-س بحانه وتعاىل-ميحو هبا ذنبه ويغفر هل وليس عليه
أن يقيض تكل الصلوات هذا هو الصواب من أقوال أهل العمل .انهتيى.
فالواجب عليك أن تكرثي من النوافل ،وليس عليك قضاء ما فات ،وأكرثي من هذا
ادلعاء ،اي مقلب القلوب ثبت قليب عىل دينك ،وداويم أيضا عىل الرواتب ،فاإن العبد ما
زال يتقرب اإىل هللا ابلنوافل حىت حيبه ،وهللا املوفق.
د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/7/12هـ

حمك قضاء الصالة للميت اذا اكن قليل الصالة
السالم عليمك هل جيوز اقضاء الصاله للميت اذا اكن قليل الصاله هل جيوز عىل الابناء
اقضاهئا افيدوين جزامك هللا خري اجلزاء
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس هذا من العامل املرشوعة ،اإمنا املرشوع ادلعاء هل ابملغفرة والرمحة ،ففي احلديث
الصحيح  ( :اإذا مات ابن أآدم انقطع معهل اإال من ثالث  ،ومهنم :ودل صاحل يدعو هل) أما
الصالة عن امليت ،فهذا مل يرد عن أحد من الصحابة ريض هللا عهنم ،ومثل هذه البواب
تعبدية توقيفية ،والوقوف فهيا عىل النص أوىل وأوجب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 15/7/1435هـ

كيفية قضاء الصلوات الفائتة
كيفية قضاء الصلوات الفائتة بسبب النوم او التاكسل عن تأديهتا؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أوال جيب أن تعلمي أنه ال جيوز الهتاون يف مواقيت الصالة ،فاإن هللا تعاىل يقول ( :اإن
الصالة اكنت عىل املؤمنني كتااب موقوات) أي مفروضة مؤقتة ،كام أن أداء الصالة يف وقهتا
من أعظم وأحب العامل اإىل هللا ،وقد قال صىل هللا عليه وسمل  ( :من معل معال ليس
عليه أمرن فهو رد ) مفن ترك الصالة حىت خرج وقهتا معدا ،مث أراد أن يصلهيا فاإن مجعا من
أهل العمل يرون بطالن الصالة ،مع االإمث العظمي ،وذهب ش يخ االإسالم اإىل أن من ترك
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الصالة معدا بنوم أو تاكسل وحنوه أنه ال حاجة أن يعيد الصالة؛ لهنا صالة غري مقبوةل
حيث اكنت عىل غري مراد هللا تعاىل؛ الإخراهجا معدا عن وقهتا.
ذلا ُكوين عىل حذ ٍر من الهتاون يف أداء الصالة يف وقهتا ،فاالإمث عظمي ،واحلياة ما أقرصها
تقويم حياتك عىل مواقيت
عظم ٍ
شئ يف حياتك ،وعليك أن ِّ
وما أرسعها ،فلتكن الصالة أ َ
الصالة ،وليس العكس.
أما قضاء الفوائت ،فاإن الواجب أداؤها عىل وجه الرتتيب ،ومبجرد التذكر أو الاستيقاظ،
عىل أننا نعيد أن بعض أهل العمل اإمنا يذكر هذا فمين ترك الصالة نس يا أو جعز عهنا لسبب
من الس باب ،أما من تركها كسال أو لنه نمئ فالمر خمتلف ،ومع ذل فاإن صليتهيا فصلهيا
عىل النحو املذكور ،مرتبة مبجرد زوال العارض ،من نوم أو غريه ،وال جيوز تأخري الصالة اإىل
وقت الصالة اليت تلهيا ،فقد قال صىل هللا عليه وسمل ( :من نم عن صالة أو نس هيا فليصلها
اإذا ذكرها ،ال كفارة لها اإال ذل) ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/2/2هـ

حمك الزوج اذلي ترك الصالة والعمل
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
زويج ترك الصالة وال يذهب اىل العمل ينام ليال هنارا رمغ انه مدير مدرسه وهو ال يبال
انصحه فال يبال ترك مجيع الاعباء عىل عاتقي يرشب السجائر ارجو ان تنصحوين ماذا
افعل فان مريضه ابلسكري وانسداد الرشاين يف الرقبه
وارجو ان تدعو البين ابلهدايه وجزامك هللا خري اجلزاء
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي19 | .

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا الهداية لزوجك وودلك ،وليس أمامك سوى مداومة النصح ،مع ادلعاء ادلامئ،
عىس هللا أن يس تجيب ادلعاء ،وهللا ول التوفيق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/2هـ
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الذان واالإقامة.
متابعة املؤذن وفقه مسائهل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول هللا ،محمد بن عبد هللا  ،ومن والاه،
وسار هبديه واقتفى أثره اإىل يوم ادلين ،وبعد.
فاإن من عظمي فضل هللا تعاىل عىل العباد أن رشع هلم مجةل من الطاعات واملس تحبات
اليسرية ،اليت ال تلكف العبد شيئا ،وتزيده وترفع درجاته عند مواله س بحانه ،ومن مجةل ما
رشع هللا زايدة يف احلس نات ،ورفعة يف ادلرجات أن رشع متابعة العبد للمؤذن حني يعلن
الذان ،ذل العمل اذلي يتكرر يف اليوم والليةل مخس مرات ،يرفع فهيا ذكر هللا والشهاداتن،
فهو شعار االإسالم وأههل ،جفاء يف ذل نصوص كثرية ُّ
حتث عليه وترغب فيه ،ومن ذل
الآيت:
 عن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام أنه مسع النيب صىل هللا عليه وسمل يقول:عيل ،فاإنه من صىل عيل صالة صىل هللا
( إاذا مسعمت املؤذن ،فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا ِّ
عليه هبا عرش ًا ،مث سلوا هللا ل الوس يةل ،فاإهنا مزنةل يف اجلنة ال تنبغي إاال لعبد من عباد
هللا ،وأرجو أن أكون أن هو ،مفن سأل ل الوس يةل حلت هل الشفاعة) .أخرجه مسمل
اَلل عَلَيه َو َس َّمل قال " :اإذا
اَلل عَن ُه أن َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
 وعن أيب سعيد اخلدري َريض َّ ُمسعمت النداء فقولوا كام يقول املؤذن" ُمتَّ َف ٌق عَلَيه.
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 وعن معر بن اخلطاب ريض ِّاَلل عنه قال  :قال رسول ِّاَلل صىل ِّاَلل عليه وسمل " :إا َذا قا َلاَلل،
اَلل أ ْك َ ُربَّ ُ ،مث قا َل :أ ْشهَدُ أ ْن ال ا َهل االَّ َّ ُ
اَلل أ ْك َ ُرب َّ ُ
اَلل أ ْك َ ُرب ،فَقا َل أ َحدُ ُ ْمكُ َّ :
اَلل أ ْك َ ُرب َّ ُ
امل ُ َؤ ِّذ ُنُ َّ :
ِ ِ
اَللَّ ُ ،مث قا َل :أ ْشهَدُ أ َّن ُم َح َّمد ًا َر ُس ُ
ول َّاَلل ،قا َل :أ ْشهَدُ أ َّن ُم َح َّمد ًا
قَا َل :أ ْشهَدُ أ ْن ال ا َهل االَّ َّ ُ
ُ ِ ِ
ُ
َّ
َ
َر ُس ُ
َ
َ
َ
ُ
َح عَىل
الصالة ،قال :ال َح ْول َوال ق َّو َة اال ِّ
َح عَىل َّ
ول َّاَلل؛ َّمث قا َلَ :
ابَلل؛ َّمث قالَّ َ :
َّ
ِْ
ْ
ْ
َ
َ
اَلل أك ُرب؛
ال َفالح ،قا َل :ال َح ْو َل َو َال قُ َّو َة االَّ َّ
اَلل أك ُرب َّ ُ
اَلل أك َ ُرب ،قالُ َّ :
اَلل أ ْك َ ُرب َّ ُ
ابَلل؛ ُ َّمث قَا َلُ َّ :
ِ
اَلل ،قا َل :ال إا َهل االَّ ِّاَلل م ْن قَلْبه َد َخ َل اجلنَّة" .رواه مسمل.
َّمث قا َل :ال إا َهل االَّ َّ ُ
ِ
ِ
ففي الحاديث مرشوعية املتابعة ،وفهيا أن املرشوع الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل
مبارشة بعد الذان ،لقوهل" :اإذا مسعمت املؤذن فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا عيل ،فاإنه من
صىل عيل صالة صىل هللا عليه هبا عرشا  " ...رواه مسمل .
وأفضل الصيغ الصالة االإبراهميية ويه "اللهم صل عىل محمد وعىل أل محمد كام صليت عىل
أل إابراهمي اإنك محيد ميد ،اللهم ابرك عىل محمد وعىل أل محمد كام ابركت عىل أل اإبراهمي اإنك
محيد ميد" وغريها من الصيغ الصحيحة .
كام فهيا ادلعاء لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل ابلوس يةل لقوهل( :مث سلوا هللا ل الوس يةل،
فاإهنا مزنةل يف اجلنة ال تنبغي اإال لعبد من عباد هللا ،وأرجو أن أكون أن هو ،مفن سأل ل
الوس يةل حلت هل الشفاعة "رواه مسمل.
اَلل عَلَيه َو َس َّمل قال " :من
اَلل عَن ُه أن َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
واملرشوع ما ورد عن جابر َر َ
قال حني يسمع النداء" :اللهم رب هذه ادلعوة التامة ،والصالة القامئة أآت محمد ًا الوس يةل
والفضيةل ،وابعثه مقام ًا محمود ًا اذلي وعدته  ،حلت هل شفاعيت يوم القيامة" َر َوا ُه ال ُب َخار ُّي .
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وعن ابن معر ريض هللا عهنام  :أنه مسع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول ( اإذا مسع
املؤذن فليقل كام يقول اإال بعد ( َح عىل الصالة وَح عىل الفالح ) يقول ال حول وال قوة
اإال ابهلل ) مفن قال ذل من قلبه دخل اجلنة مث يصىل عىل النيب صىل هللا عليه وسمل  .رواه
مسمل وأمحد وأبو داود .
 ومن الس نة أن يقول بعد فراغ املؤذن من الشهادتني ما ورد يف حديث َس ْعد ْبنهللا َع ْن ُه َع ْن َر ُسول هللا صىل هللا عليه وسمل أن َّ ُه قَا َلَ « :م ْن قا َل ح َني ي َْس َم ُع
يض ُ
أيب َوقَّ ٍاص َر َ
هللا َو ْحدَ ُه ال َرش َ
يك َهلَُ ،وأ َّن ُم َح َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ُوهلَُ ،رض ُ
يت ابهلل
امل ُ َؤ ِّذ َن :أ ْشهَدُ أ ْن ال ا َ َهل اال ُ
ِ ِ
َ
ً
َ
ُ
َر ِّ ًاب َوب ُم َح َّم ٍد َر ُسوال َوابال ْسالم دينا ،غف َر ُهل ذنْ ُبهُ» ويف لفظ( :وأن أشهد) أخرجه مسمل.
ِ
 من الس نة دعاء الشخص لنفسه بعد الذان ،ف َع ْن َأنَس ْبن َم ٍهللا َع ْن ُه
يض ُ
ال َر َ
قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
ولَ « :ال يُ َر ُّد ادلُّ عَا ُء ب َ ْ َني ا َلذان َوا إالقَا َمة».
وقد روى أبو داود رمحه هللا يف سننه أن رجال قال  :اي رسول هللا اإن املؤذنني
يفضلوننا؟ فقال :قُ ْل" :كام يقولون ،فاإذا انهتيت ْ
فسل ت َعطه".
ذان،
 كام يسن متابعة املؤذن عىل املذايع اإن اكن يذاع عىل الهواء مبارشة ،ويتابع املسمل ال َرجال اكن أم امرأة ،حصيحا اكن أم مريضا.
أما اإن اكن الذان عرب املذايع ،بصوت مسجل قدمي ،وليس عىل الهواء مبارشة ،أو مسجل
يف اجلوالات ،فال يظهر ل مرشوعية املتابعة ،لعدم وجود املؤذن احلقيقي ،وقد قال صىل
هللا عليه وسمل ( :اإذا مسعمت املؤذن  )..وهذا ليس مبؤذن ،وأرجو به خريا اإن اتبع مع ذل.
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 ويسن أن يردد مع لك مؤذن يؤذن حىت يصيل ،زايدة يف الجر ،لعموم النص ،فاإن صىلمل ترشع املتابعة.
 يسن أن يتابع اجلنب واحلائض والنفساء وغري املتوضئ ،فليس يف الرشع ما مينع ذل. لو انشغل عن متابعة املؤذن ،فال بأس أن يقضيه بعد انهتائه مما يف يده ،اإن قرب العهد،كن ينهتيي مما شغهل عند انهتاء املؤذن ،فال بأس بقضاء املتابعة ،ويقضيه مرتبا ،ويبدلَ" :ح
عىل الصالة ،وَح عىل الفالح" ابحلوقلتني ،واكن ش يخنا ابن عثميني رمحه هللا ،يفعهل كثريا.
 اإذا دخل املسجد واملؤذن يؤذن ،يسن متابعة املؤذن ،مث يصيل حتية املسجد أو الراتبة،ولو دخل يوم امجلعة ،فيسن أن يبدأ ابلصالة ،وال يتابع املؤذن ،حىت يتفرغ لسامع اخلطبة،
فسامع اخلطبة أوجب من متابعة املؤذن.
 ال بأس بقطع ادلرس أو القراءة أو تالوة القرأآن ملتابعة املؤذن ،فهو أوىل وأمكل للجر،ابق ال يفوت ،بالف الذان فهو عارض،
حتصيال للخريين ،خاصة أن وقت ادلرس والقراءة ٍ
ويذهب وقته.
 ترشع متابعة املؤذن بلك حال ،حىت يف الذان الول للفجر ،والول يوم امجلعة. ال مانع من اإجابة االإنسان للمؤذن مع اس متراره يف احلديث أو الالكم أو ما أش به ذل ،وأوىل به أن ينصت.
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 ال جيوز متابعة املؤذن يف قوهلَ( :ح عىل خري العمل) أو ( أشهد أن عليا ول هللا ) بلهذا القول يبطل الذان.
 من مل يسمع املؤذن جيدا ،أو رأآه ومل يسمعه لبعد وحنوه ،فال ترشع املتابعة لعدم السامع،واملتابعة مرشوطة ابلسامع.
 اإذا قال املؤذن  ( :صلوا يف رحالمك ) ال يظهر مرشوعية قول يشء. ظواهر الس نة أنه ال متابعة يف االإقامة ،بل ظاهر الس نة أن النيب صىل هللا عليه وسملاكن يدخل يف الصالة مبارشة دون متابعة للمقمي ،ومثل هذا يتكرر كثريا ،وتتوافر اهلمم عىل
نقهل لو اكن يفعهل صىل هللا عليه وسمل وأحصابه ريض هللا عهنم ،ومل ينقل ،فالقرب عدم
الفعل.
 اإن اكن الشخص يف ماكن يتعذر معه االإجابة ،كام لو اكن يف امحلام ،أو اكن يف صالة ،فهلأن جييب بقلبه ،أو يؤخر االإجابة إاىل أن ينهتيي ،ويقضهيا.
تنبهيات عىل أخطاء يف املتابعة:
ابتداء الصال ُة عىل النيب صىل هللا عليه
 عند انهتاء املؤذن من الذان ،فاإن املرشوع ًوسمل ،مث يرشع ادلعاء املعهود ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل( :فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا
عيل .)..
ِّ
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 اإذا قال املؤذن يف أذان الفجر ( :الصالة خري من النوم ) فاإن الس نة املتابعة ،وتكرارنفس العبارة ،وال يرشع أن يقال ( :صدق رسول هللا ) أو (صدقت وبررت ) فهذا ال أصل
هل ،بل اس تحس نه بعض أهل العمل ،وال دليل عليه ،بل املرشوع كام قال النيب صىل هللا
عليه وسمل ( :فقولوا مثل ما يقول املؤذن ) ومل يس تنث اإال احليعلتني.
 من الخطاء أن بعض الصامئني يؤخر فطره حىت يتشهد املؤذن ،وهذا خالف الس نةالس نة فيه مع أول الذان.
الآمرة بتعجيل الفطر ،و ُّ
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1435/4/22هـ

العبادة الفائتة (الرتديد مع املؤذن)
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ورد يف ذل أفضال كثرية ،مهنا :عن معر بن اخلطاب ريض ِّاَلل عنه قال  :قال رسول ِّاَلل
اَلل أ ْك َ ُرب،
اَلل أ ْك َ ُرب َّ ُ
اَلل أ ْك َ ُرب ،فَقا َل أ َحدُ ُ ْمكُ َّ :
اَلل أ ْك َ ُرب َّ ُ
صىل ِّاَلل عليه وسمل " :إا َذا قا َل امل ُ َؤ ِّذ ُنُ َّ :
اَللَّ ُ ،مث قا َل :أ ْشهَدُ أ َّن ُم َح َّمد ًا
اَلل ،قَا َل :أ ْشهَدُ أ ْن ال ا َهل االَّ َّ ُ
ُ َّمث قا َل :أ ْشهَدُ أ ْن ال ا َهل االَّ َّ ُ
ُ ِ ِ
ِ ِ
ُ
َر ُس ُ
َ
ً
الصالة ،قا َل :ال َح ْو َل َو َال
ىل
ع
َح
:
ل
قا
مث
؛
اَلل
ول
س
ر
ا
د
م
ح
م
ن
ول َّاَلل ،قا َل :أ ْشهَدُ أ َّ ُ َ َّ َ ُ َّ َّ
َ َّ َ َّ
اَلل
َح عَىل ال َفالح ،قا َل :ال َح ْو َل َو َال قُ َّو َة االَّ َّ
قُ َّو َة االَّ ِّ
اَلل أ ْك َ ُرب َّ ُ
ابَلل؛ ُ َّمث قَا َلُ َّ :
ابَلل؛ ُ َّمث قا َلَ :
َّ
ِ
ِ
اَلل ،قا َل :ال إا َهل االَّ ِّاَلل م ْن قَلْبه َد َخ َل
اَلل أ ْك ُرب؛ َّمث قا َل :ال إا َهل االَّ َّ ُ
اَلل أ ْك َ ُرب َّ ُ
أ ْك َ ُرب ،قا َلُ َّ :
ِ
ِ
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي26 | .

اجلنَّة" .رواه مسمل ،وعن عبد هللا بن معرو ريض هللا تعاىل عنه أن ً
رجال قال :اي رسو َل
هللا ،اإن املؤذنني ي َ ْفضلوننا؟ فقال ُ
رسول هللا صىل هللا عليه وسملْ :
(قل كام يقولون ،فاإذا
انهتيت ْ
َ
فسل تُ ْع َطه) .رواه أبو داود وحصحه اللباين .احرصوا عل مواطن اخلري والجر
الكبري ...وفقنا هللا وإاايمك ملا حيبه ويرضاه
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف9/10/1440:هـ

متابعة املؤذن عند اإقامة الصالة ،وادلعاء بعده
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فقد اختلف أهل العمل يف هذه املسأةل عىل قولني مشهورين :الول :متابعة املقمي وادلعاء
بعده ،وهو قول امجلهور ،واس تدلوا بعمومات النصوص ،فلك ما ورد يف الرتديد واملتابعة
عام( :اإذا مسعمت املؤذن ،فقولوا مثل ما يقول) وإاقامة الصالة تعترب أذان ،لقوهل صىل هللا عليه
وسمل( :بني لك أذانني دعاء) واملراد بني لك أذان وإاقامة ،فسمى االإقامة أذان .والقول الثاين،
وهو القرب أنه ال ترديد ،وال متابعة مع املؤذن اإن أقام؛ لن ظواهر الس نة أن النيب صىل
هللا عليه وسمل اكن يدخل يف الصالة مبارشة ،مبجرد انهتاء املؤذن من االإقامة ،ومثل هذا لو
فعهل النيب صىل هللا عليه وسمل لك اإقامة ،فاإنه ادلواعي واهلمم تتوافر عىل نقهل للمة ،ومثهل
بني للناس ،ومل ينقهل الصحابة ريض هللا عهنم البتة
أيضا ال جيهل ،وال يفعل رسا ،بل هو ِّ ٌ
عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،مع شدة حترهيم ريض هللا عهنم لحوال رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ،مما يؤكد عىل عدمه ،وعدم التام النيب صىل هللا عليه وسمل به .أما
دليل امجلهور ،فاجلواب عنه أنه مسى االإقامة أذان من ابب التغليب ،مثل قوهلم :القمران،
للشمس والقمر ،وال ُع َم َران ليب بكر ومعر ريض هللا عهنام ،وحنوه .وأن الصل يف املؤذن هو
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من يقمي النداء الول للصالة ،ال املقمي .لكن مع ذل ال ينبغي أن ينكر عىل من أخذ ابلقول
الول ،وردد عند ا إالقامة ،مادام النص عندمه حيمتهل .وهللا تعاىل ول التوفيق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/2/16هـ

ماذا أقول اإن قال املؤذن( :صلوا يف بيوتمك أو رحالمك) ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإنه ال يظهر من الس نة مرشوعية متابعة املؤذن ،اإن قال( :صلوا يف بيوتمك أو رحالمك أو
خيامك) ،وسواء قالها داخل الذان ،أم بعده ،وهو الرحج س ندا ومعال.
اإمنا املرشوع أن تردد مع املؤذن الذان املعهود فقط ،فاإن ألفاظ الذان مقصودة للشارع،
وذلل رشعت متابعهتا ،أما هذه العبارة ،فهيي حاجية ،ليست مقصودة ذلاهتا ،ومل أعمل أحدا
من أهل العمل نص عىل مرشوعية ترديدها مع املؤذن ،وقد جاء يف احلديث الصحيح أن
اَلل َأ ْك َ ُرب
اَلل َأ ْك َ ُرب .فَ َقا َل َأ َحدُ ُ ْمكُ ِّ :
النيب صىل هللا عليه وسمل قال" :ا َذا قَا َل الْ ُم َؤ ِّذ ُنِّ :اَلل َأ ْك َ ُرب ِّ ُ
ِ
هللا َأ ْك َ ُربَّ ُ ...مث قَا َلَ :ال ا ه َهل االَّ هللا .قَا َلَ :ال ا ه َهل االَّ هللا ،م ْن قَلْبه َد َخ َل الْ َجنَّ َة".
ِ ِ
ِ ِ
جفعل النيب صىل هللا عليه وسمل هناية الرتديد مع أآخر عبارة يف الذان" :ال اإهل اإال هللا"،
فهذا مقصود للشارع ،وما سواه ليس كذل ،فال ترشع املتابعة فيه .وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/7/4هـ
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ماذا نقول بعد الذان" :صلوا يف رحالمك" أم "صلوا يف بيوتمك؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ففي ظل أزمة كورون ،ودعوة املؤذن املسلمني اإىل الصالة يف أماكهنم ،اش هترت عبارة":
أال صلوا يف رحالمك " ابعتبار أن الس نة وردت بذل ،وهذا خطأ معنوي ،ولغوي ،أما كون
معنواي؛ فلن البعض اعتقد أن تكل العبارة تعبدية ،ومقصودة ذلاهتا ،والصواب أنه عبار ُة
حاج ٍة ،وتتغري حبسب املقام ،وليست من مقاصد الشارع ،وال مراد ٌة هل.
وأما كوهنا خطأ لغواي ،فلن لفظ ِّالرحال ،اإمنا يقال يف السفر فقط ،فليس املقمي يف بيته
فالر ُ
حال يه أمتعة املسافر ،و ِّ
لك مايعدِّ للسفر ،يقالَ :حطَّ الْ ُم َساف ُر َر ْح َ ُهلَ :أقَا َم يف
مبر ٍ
حتل!! ِّ
َم َاك ٍن ،ونَ َز َل به ،وشد ا ِّلرحال :عقد العزم عىل اخلروج اإىل السفر ،و َّالرحاةل :هو من يكرث
السفر و ِّالرتحال يف البالد.
فلو اكن الناس مسافرين ،فاإن املؤذن يقول" :صلوا يف رحالمك" ،وأما املقمي ،سواء يف بيوت
أو خيام ،فيس تعمل التعبري النسب ،فيقال" :صلوا يف بيوتمك" ،أو "يف خيامك" ،وحنوه.
ولو اكن الناس يف حمالت وورش وداككني وحنوه ،لاكنت الس نة ملؤذهنم أن يأيت بعبارة تليق
ابملقام ،كـ"صلوا يف حمالتمك" وحنوه ،ال تعبد يف اللفظ ،اإمنا هو لفظ اإرشادي.
وسواء قال" :أال صلوا يف رحالمك" ،أو "بيوتمك" ،أو "خيامك" ،أو "صلوا" بدون "أال" فال
بأس ،وال يُنكر عىل أحد يف ذل؛ اإذ ليست هذه من ألفاظ الذان الصلية اليت يطلهبا
الشارع قصدً ا ،اإمنا تقتضهيا احلاجة ،ويتطلهبا املقام.
وعليه فالوىل أن يقال يف املدن وحنوه" :أال صلوا يف بيوتمك" أو "صلوا يف بيوتمك" ،كام أن
هذا ما يقتضيه عرف الاس تعامل ،فاإن الناس ال يعرفون ا ِّلرحال ،ال يف احل ََض ،وال يف
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السفر ،ومحل الناس عىل أعرافهم أوىل ،من محلهم عىل ما ال يعرفون ،برشط أال يكون
اللفظُ ُمتع َّبدً ا به.
كام أن الوىل جعل هذه العبارة بعد الذان ،وليس خالهل عىل الرحج ،وال يستبدل هبا
احليعلتان أيضا عىل الراحج ،بل من أهل العمل من يبطل الذان لو حذفهام ،فأحص ما ورد يف
الباب هو حديث ابن معر ريض هللا عهنام ،قالَ :اك َن يَأْ ُم ُر ُم َؤ ِّذنً ي ُ َؤ ِّذ ُنَّ ُ ،مث ي َ ُق ُ
ول عَ َىل اثْره :
ِ
" َأ َال َصلُّوا يف ِّالر َحال" ،وهو أفضل ،فيبقى الذان عىل نظمه ،مث يتبعه هبذه العبارة.
سائلني هللا تعاىل أن جي ِّ َيل هذه الغمة عن داير االإسالم ،وأن يرفع عنا مقته وغضبه وألمي
عقابه ،اإنه عىل ذل قدير ،وبعباده رمحن رحمي.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 18/7/1441:هـ

هل أردد مع املؤذن الإقامة الصالة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ذهب مجع من أهل العمل اإىل ُسنية الرتديد مع املؤذن عند اإقامة الصالة ،وال يظهر ذل،
بل ظواهر الس نة أن النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه الكرام اكنوا يدخلون يف الصالة
مبارشة ،دون الرتديد مع املؤذن ،وهو ما حفظته عن ش يخنا ابن عثميني رمحه هللا ،مل يكن
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ابلسنية ،سوى أن النيب صىل هللا عليه وسمل مسى
يرى سنية هذا ،وال دليل ظاهر ملن قال ُّ
االإقامة أذان ،وال يكفي يف ثبوت العمل ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1439/7/3هـ

اإذا قال املؤذن الصالة خري من النوم يف أذان الفجر ،مفاذا أقول؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
املرشوع للمسمل أن يتابع املؤذن فمي يقول متام املتابعة اإال يف احليعلتني ،كام ورد يف الس نة
الصحيحة ،فاملرشوع حيهنا أن يقول :ال حول وال قوة اإال ابهلل ،أما غري ذل فاملرشوع
املتابعة التامة ،فعن َع ْبد ِّاَلل ْبن َ ْمعرو ْبن العاص ريض هللا عنه َأن َّ ُه َمس َع النَّ َّيب صىل هللا
ول" :ا َذا َمس ْع ُ ُمت الْ ُم َؤ ِّذ َن فَ ُقولُوا مثْ َل َما ي َ ُق ُ
عليه وسمل ي َ ُق ُ
ولَّ ُ ،مث َصلُّوا عَ َ َّيل ،فَان َّ ُه َم ْن َص َّىل عَ َ َّيل
َِ
ِ
ً
ْ
ف
ع
َص َال ًة َص َّىل هللا عَل ْيه هبَا َرشا  ..احلديث .رواه مسمل ،واحلديث عام ،يشمل لك ما يقوهل
املؤذن اإال ما اس تثين ،وال يقول بعد "الصالة خري من النوم" اإال نفس العبارة ،فال يقول:
"صدقت وبررت" ،أو "صدق رسول هللا" ،وال غريه مما شاع بني الناس ،بل يلزم الس نة،
فاإن انهتيى املؤذن من الذان صىل عىل النيب صىل هللا عليه وسمل ،وسأل هللا هل الوس يةل،
مث دعا لنفسه وملن حيب ،وللمسلمني ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1439/9/2هـ
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الرتديد مع أذان اجلوال أو االإذاعة وحنوه
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته أيخ احلبيب  ......هل أردد مع الذان اذلي يف
املوابيالت؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فقد جاء يف الس نة الصحيحة عن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام أنه مسع
النيب صىل هللا عليه وسمل يقول" :اإذا مسعمت املؤذن فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا عيل،
فاإنه من صىل عيل صالة صىل هللا عليه هبا عرشا ..احلديث ،وجاء يف الصحيح أيضا أن
من قال مثل قول املؤذن من قلبه دخل اجلنة ،وعنه ريض هللا عنه أن رجال قال :اي
رسول هللا ،اإن املؤذنني يفضلوننا ،فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :قل كام يقولون،
فاإذا انهتيت فسل تعطه .حصيح ا إالس ناد.
ففي هذا اإرشاد النيب صىل هللا عليه وسمل اإىل متابعة املؤذن والرتديد خلفه ،وأنه يرتتب
عليه عظمي الجر ،مع أنه من مواضع اإجابة ادلعاء ،غري أن هذا اإمنا يرشع خلف مؤذن
حقيقي ،وليس حاكية صوت ،كام هو يف اجلوالات أو يف الراديو من املسجالت القدمية،
مفثل هذا لو ردد خلفه ال يقال :ردد خلف املؤ ِّذن؛ ذلل فعىل املسمل أن يردد خلف مؤذن
حقيقي ما أمكن ،فاإن تعذر فاإنه يبحث عن اإذاعة من االإذاعات اليت تعلن الذان عىل
الهواء ،اكإذاعة احلرم وحنوه ،فاإن تعذر فأرجو أال بأس لو ردد خلف أذان اجلوال وحنوه.
وعىل املسمل أن حيرص عىل هذه الس نة قدر اس تطاعته ،فهيي تتكرر يف اليوم والليةل
مخس مرات ،مع يرسها وخفهتا ،ففي ذل فضل عظمي يسري ،ال حيسن ابملسمل تضييعه،
ويردد سواء اكن عىل طهارة أم غريه ،رجال اكن أم امرأة ،لعموم النصوص يف ذل ،ويردد
ولو تكرر الذان من هنا وهناك ،مث يصيل عىل النيب صىل هللا عليه وسمل دبر الذان
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مبارشة ،مث يدعو هللا مبا يشاء من أمر ادلين أو أمر ادلنيا ،فاإن صىل الفريضة املُنادَى اإلهيا
أوقف الرتديد .وهللا ول التوفيق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1440/3/10هـ

فائدة الذان الول للفجر
ما فائدة الاذان الاول يف صالة الفجر حيث امجليع يؤكد انه ال جيوز الصالة الا بعد
الاذان الثاين وانه جيوز الاس مترار يف تناول الطعام حىت سامع الاذان الثاين؟ أفيدون
افادمك هللا
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل( :ا َّن
جاء يف احلديث عن ا ْبن َم ْس ُعو ٍد ريض هللا عنه َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
ِ
ب َال ًال ي ُ َؤ ِّذ ُن بلَ ْي ٍل ل ُيوقظَ نَ ئ َم ُ ْمك َول َ ْريج َع قَائ َم ُ ْمك )أخرجه النسايئ ،فقد ذكر يف هذا احلديث
العةل من الذان الول ،مث قد تنتفي العةل ،وال ينتفي احلمك لثبوت الرشع به ،وقد قامت
أدةل الرشع عىل مرشوعية الذان الول ،فاإن اكن قامئا من الليل فينتبه ،وإان اكن نمئا
فيستيقظ ،وال يلزم من ذل أن يكون هناك صالة بعد الذان ،كام هو احلال يف أذان
امجلعة الول ،فاإنه ال صالة بعده ،ومع ذل فهو مرشوع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/11/7هـ
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حمك الذان ابلتسجيل والاحتفال ابملودل النبوي والصالة يف املقربة
 -1ما هو حمك الاذان بواسطة رشيط مسجل بدال من الاذان من املؤذن مبارشة ؟
 -2ما هو حمك الاحتفال ابملودل النبوي ؟
 -3حمك الصالة يف املقربة ؟
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
الس نة يف الذان أن يقوم به خشص بنفسه ،فاإن هذا ما ثبتت به الس نة النبوية ،فينتدب
 ُّخشص من املسلمني ليؤذن ،فاإن تعذر فال بأس يف اإعالن الذان عن طريق تسجيل
وحنوه ،ولكن ال تثبت هل أحاكم الذان ،من متابعة وترديد ،وحوقةل ،وصالة عىل النيب
صىل هللا عليه وسمل د َبره ،لنه حينئذ حاكية صوت ،وليس أذان حقيقيا.
وأما الاحتفال ابملودل النبوي من الاحتفاالت البدعية ،اليت أدخلها أعداء االإسالم ،فقد
أحدثه الفاطميون -ويه دوةل رافضية -يف القرن الرابع الهجري ،ومل حيفظ يف القرون
املفضةل أن أحدا اكن حيتفل به ،ومعلوم أن أشد الناس حبا لرسول هللا صىل هللا عليه
وسمل مه الصحابة ريض هللا عهنم ،ومع ذل مل حيفظ عهنم حرف واحد يف الاحتفال هبذه
املناس بة ،ومه اذلين ُّ
حب رسول هللا صىل هللا عليه
حضوا بأنفسهم وأهلهيم وأمواهلم يف ِّ
وسمل ،فلو اكن هذا من اخلري أو من الرشيعة لاكن أحرص الناس عليه أحصاب محمد صىل
هللا عليه وسمل ،وكذا التابعون من بعدمه مل يفعلوا هذا ،واخلري لك اخلري يف اتباع هدي
النيب صىل هللا عليه وسمل وهدي أحصابه الكرام ريض هللا عهنم ،فقد قال صىل هللا عليه
وسمل ( :خري القرون قرين ،مث اذلين يلوهنم ،مث اذلين يلوهنم ).
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وأما الصالة يف املقربة فاإهنا ال توز اإال للجنازة فقط ،وما سوى ذل فاإن النيب صىل هللا
عليه وسمل هنيي عن الصالة يف املقابر ،وش َّدد وتوعَّد من يتخذ القبور مساجد ،والمر يف
هذا الباب من أشد ما يكون ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/2/28هـ

أمران ال يعادان :االإقامة للصالة مرة اثنية ،وحتية املسجد ملن دخل املسجد
وصالها ،مث خرج منه حلاجة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإنه ليس من الس نة ملن أقام الصالة ،مث تأخر عن ادلخول فهيا مبارشة اإعادة االإقامة مرة
اثنية.
ففي الصحيحني َع ْن َأن َ ٍس ريض هللا عنه قَا َلُ " :أقمي َ ْت َص َال ُة الْعشَ اء ،فَ َقا َل َر ُج ٌل :ل
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل يُنَاجيهَ ،ح َّىت نَ َم الْ َق ْو ُم َأ ْو ب َ ْع ُض الْ َق ْومَّ ُ ،مث َصل َّ ْوا)،
َحا َج ٌة ،فَ َقا َم النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
ومل يقل" :مث أقام مرة اثنية مث صىل" ،بل قال" :مث صلوا" ،وقطعا لو أقام مرة اثنية لنقهل
ريض هللا عنه ،فهذا هو شأن الصحابة ريض هللا عهنم يف نقل ما يتعلق ابلعبادة والرشع،
وهو من حفظ هللا تعاىل لرشيعته ،أن خسر لها من ينقلها بتكل ادلقة ،وهذا من أصول
االإسالم ،وهو ها ٌّم ملن يرد عىل املبتدعة.
الص َالةُ ،فَ َس َّوى النَّ ُاس
كام أخرج البخاري عن أيب هريرة ريض هللا عنه قالُ " :أقمي َ ْت َّ
ُص ُفوفَه ُْم ،فَخ ََر َج َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ،فَتَ َق َّد َم َو ُه َو ُجنُ ٌب-ومل يعملَّ ُ ،-مث قَا َل
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
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صىل هللا علهيه وسمل :عَ َىل َم َاكن ُ ْمك ،فَ َر َج َع فَا ْغت َ َس َلَّ ُ ،مث َخ َر َج َو َر ْأ ُس ُه ي َ ْق ُط ُر َما ًء ،فَ َص َّىل
هب ْم) ،ومل ينقل ريض هللا عنه أيضا أنه أقام مرة اثنية ،وفيه نفس الشاهد السابق.
مما يدل عىل أنه اإن أقميت الصالة ،مث تعطل االإمام لسبب عن ادلخول مبارشة يف الصالة،
فاإنه يدخل فهيا مبارشة ،وال يسن اإعادة االإقامة.
والثاين :لو دخل الشخص املسجد ،مث صىل حتية املسجد ،مث خرج حلاجة ،اإعادة وضوء
وحنوه ،مث عاد ،فاإن الفقهاء نصوا عىل أنه لو عاد للمسجد عن قُرب ،فاإنه ال يسن اإعادة
حتية املسجد مرة اثنية ،معال بظاهر حال النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه ريض هللا
عهنم ،فاإهنم يدخلون املسجد وخيرجون منه حلاجاهتم ،ومل ينقل اإهنم اكنوا يعيدون حتية
املسجد.
تنبيه :أيخ طالب العمل ،افهم هذا الصل جيدا ،فاإنه من أصول ادلين ،وهو أن هللا تعاىل
اختار هذه الصحبة ريض هللا عهنم لرسوهل صىل هللا عليه وسمل ،وائمتهنم عىل نقل
الرشيعة ،وخسرمه لنقلها بدقة ،مل ت ُشهد يف اترخي البرشية ،فال يتأ َّّت ملبتدع أن يقول :رمبا
فعل النيب صىل هللا عليه وسمل ،ومل ينقهل الصحابة ريض هللا عهنم!! فهذا هراء ،يتناىف مع
ما يريده هللا تعاىل لرشيعته ،وإاقامة احلجة هبا عىل البرشية مجعاء .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/10/22هـ

حمك من جيامع زوجته حول الآذان وال يصيل
ماحمك ان جيامعين زويج حول الاذان وينام وال يصيل يف وقت متأخر
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
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أما امجلاع فهل فعل ما يشاء ،ابس تثناء احليض وادلبر ،أما تأخري الصالة ،فاإن اكن يف وقهتا
فال بأس ،برشط امجلاعة ،وإان اكن بعد خروج وقهتا ،فهيي كبرية من الكبائر ،وعليك أن
تداويم نصحه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/4/12هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي37 | .

صفة الصالة ورشوطها:
ترك القيام يف الصالة مع القدرة عليه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وبعد ،فقد
الحظت يف عدد من املساجد أن كثريا من الناس يصيل جالسا يف الصالة  ،فسألت
البعض فأخربين أنه عاجز عن الركوع أو السجود ،لكنه قادر عىل القيام،فأردت التنبيه عىل
هذه املسأةل:
القيام يف الصالة ركن من أراكهنا ،ال تصح الصالة اإال به عند القدرة عليه ،فال جيوز لحد
أن يصيل الفريضة جالس ًا ،اإال لعذر من مرض أو خوف أو ضعف عن القيام ،قـال تعاىل:
َوقُو ُمو ْا َِّلل قَانت َني البقرة ،238-قال يف البحر الرائق رشح الكزن" :واملراد به القيام يف
الصالة ابإجامع املفرسين ،وهو فرض يف الصالة للقادر عليه يف الفرض وما هو ملحق به،
واتفقوا عىل ركنيته".
اَلل َع ْن ُه قَا َلَ :اكن َْت يب
يض َّ ُ
وأخرج البخاري يف حصيحه من حديث ْمع َر َان ْبن ُح َص ْ ٍني َر َ
(ص ِّل قَائ ًما فَا ْن ل َ ْم ت َ ْس َتط ْع
ب َ َواس ُري .فَ َسأَلْ ُت النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
الص َالة؟ فَ َقا َلَ :
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َع ْن َّ
ِ
فَ َقاعدً ا فَا ْن ل َ ْم ت َ ْس َتط ْع فَ َع َىل َجنْ ٍب) ،ويف حديث املس ئي يف صالته قال صىل هللا عليه
ِ
ُّ
متقر ٌر يف الصالة،
مر
أ
القيام
ن
أ
عىل
ل
يد
مما
احلديث)
..
الصالة
إىل
ا
مقت
إذا
ا
وسمل( :
ٌ ِّ
وقد اتفق أهل العمل عىل ركنية القيام يف الصالة ،وأنه من أآكد أراكهنا ،ومعلوم أن ترك
الركن مع القدرة عىل االإتيان به يبطل الصالة ،قال ابن قدامة " :فأما من وجب عليه القيام
فقعد فاإن صالته ال تصح لنه ترك ركن ًا يقدر عىل االإتيان به".
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لكن يسقط القيام ابالتفاق عند العجز عنه كام دل عليه حديث معران السابق ،وقواعد رفع
اَلل َع ْن ُه قَا َلَ :س َقطَ َر ُس ُ
احلرج يف الرشع ،وملا يف الصحيحني َع ْن َأنَس ْبن َم ٍ
ول
يض َّ ُ
ال َر َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل م ْن فَ َر ٍس فَخُد َش َأ ْو فَ ُجح َش شقُّ ُه ْ َاليْ َم ُن ،فَدَ َخلْنَا عَلَ ْيه ن َ ُعو ُد ُه
َّاَلل َص َّىل َّ ُ
الص َال ُة فَ َص َّىل قَاعدً ا فَ َصل َّ ْينَا قُ ُعودًا  ..احلديث.
ض ْت َّ
فَ َح َ َ
كذا اإن اكن الشخص قادرا عىل القيام لكن القيام يضعفه ،أو يزيد من مرضه ،فقد حيك
االتفاق عىل جواز صالته قاعدا.
بناء عىل ذل فاإن اكن الشخص مريضا ،ويعجز عن الركوع أو السجود وحنوه مع قدرته
التامة عىل القيام ،فاإن اذلي يسقط عنه فقط هو ما يعجز عن االإتيان به ،فال يعين أنه
عاجز -مثال -عن السجود أن يبدأ صالته قاعدا وهو قادر عىل القيام ،بل يقوم ،مث يسقط
عنه السجود يف موضعه ،ويأيت به عىل الوجه اذلي يقدر عليه ،معال بقواعد الرشع يف هذا
الباب ،من التخفيف ورفع احلرج وحنوه ،فاإن قعد مع القدرة عىل القيام بطلت صالته،
ووجب عليه اإعادهتا.
تنبيه:
حيسن التنبيه عىل أن للشخص أن يرتك القيام مع القدرة عليه يف النفل خاصة ،ففي حصيح
اَلل عَلَ ْيه
مسمل َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن َ ْمع ٍرو ريض هللا عهنام قَا َلُ :ح ِّدثْ ُت َأ َّن َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
الص َالة  ..احلديث) فهذا احلديث فيه ادلالةل عىل
(ص َال ُة َّالر ُجل قَاعدً ا ن ْص ُف َّ
َو َس َّ َمل قَا َلَ :
جواز الصالة قاعدا مع تنصيف الجر ،لكنه محمول عىل صالة النفل يف قول عا َّمة أهل
العمل ،وليس فيه خالف فمي أعمل ،قال ابن قدامة" :ال نعمل خالف ًا يف اإابحة التطوع جالس ًا
وأنه يف القيام أفضل"؛ وذل أن الرشيعة تيِّرس يف النوافل ما ال تيرسه يف الفرائض،
أرأ َ
يت الصا َمئ نف ًال؟ هل أن يصوم أثناء الهنار ،وذل تسهيال عليه ،وال جيوز ذل يف
تشوف لكرثة النوافل ي َّرس فهيا ما مل ييرسه يف غريها.
الفريضة ،لكن ملا اكن الرشع ي َّ
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وهبذا يظهر بطالن قول من قال" :من نيس وهو صامئ نفال فألك أو رشب فصومه
ابطل"!! قلت :بل قوهل هو الباطل ،فاإن هللا عذره يف الفريضة ،فعذر النايس يف النفل
من ابب أوىل ،وأقول  -كام قال س يد اخللق صىل هللا عليه وسمل " :-فليمت صومه ،فاإمنا
أطعمه هللا وسقاه" ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/7/25هـ

ما حمك السرتة يف الصالة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن السرتة يف الصالة من السنن اليت تاكد هتجر ،فال تاكد ترى يف املساجد أحدا يتخذ
سرتة لصالته ،حىت من امللتمني ،اإال ما ندر ،وقد أمر النيب صىل هللا عليه وسمل ابختاذ
السرتة يف الصالة ،والقرب مهنا ،وشدد يف ذل حىت قال جامعة من أهل العمل بوجوهبا!
قال صىل هللا عليه وسمل( :اإذا صىل أحدمك ،فليص ِّل اإىل سرتة ول َي ْد ُن مهنا ،وال يدع أحدا
مير بني يديه) ويف لفظ(َ :ال ي َ ْق َط ْع َّ
الش ْي َط ُان عَلَ ْيه َص َالتَهُ) َ ،و َع ْن َأيب َذ ِّ ٍر ريض هللا عنه
قَا َل  :قَا َل َر ُس ُ
ول َا ََّلل صىل هللا عليه وسمل( :ي َ ْق َط ُع َص َال َة َالْ َم ْرء َالْ ُم ْسمل  -ا َذا ل َ ْم يَ ُك ْن ب َ ْ َني
ِ
يَدَ يْه مثْ ُل ُم ْؤخ َرة َا َّلر ْحل َ -الْ َم ْر َأ ُة َ ,والْح َم ُار َ ,و ْال َ ْلك ُب َا ْ َل ْس َو ُد ) َأخ َْر َج ُه ُم ْس ٌمل ، ،و َع ْن أيبَ
َسعي ٍد َالْخ ُْدر ِّي ريض هللا عنه قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
ول َا ََّلل صىل هللا عليه وسمل( :ا َذا َص َّىل َأ َحدُ ُ ْمك
ِ
يش ٍء ي َْس ُ ُرت ُه م ْن َالنَّاس  ،فَأَ َرا َد َأ َح ٌد َأ ْن َ ْجي َت َاز ب َ ْ َني يَدَ يْه فَلْ َي ْدفَ ْع ُه  ،فَا ْن َأ َىب فَلْ ُي َقات ْهلُ،
ِا َىل َ ْ
ِ
فَان َّ َما ه َُو َش ْي َط ٌان) ُمتَّ َف ٌق عَلَ ْيه.
ِ
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فيحسن ابملسمل الالتام هبذه الس نة ،فاإن دخل املسجد وأراد النافةل ،أو اكن اإماما أو اكن
يف بيته أو املرأة يف بيهتا أن يتخذ سرتة بني يديه يف الصالة ،ولتكن شيئا شاخصا ،كجدار
الس نة القرب مهنا ،فقد اكن
أو معود أو أدىن من ذل ،وال يصيل وليس بني يديه يشء .و ُّ
بني موضع جسود النيب صىل هللا عليه وسمل واجلدار ممر الشاة فقط ،كام ثبت بذل الس نة
الصحيحة ،ولكام اكنت شاخصة مرتفعة اكنت أمكل ،فهيي يف احلديث بقدر مؤخرة َّالر ْحل،
وهو بقدر ثليث اذلراع ،والمور ميسورة الآن .وهللا ول التوفيق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف1439/7/22:هـ

االإشارة ابلس بابة يف التشهد
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
اكن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام اإذا جلس يف الصالة وضع يديه عىل ركبتيه وأشار
ابإصبعه وأتبعها برصه ،مث قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل( :لهيي أشد عىل
الش يطان من احلديد) يعين الس بابة " .اإس ناده حسن .وعن وائل بن ُح ْجر ريض هللا
عنه" :فرأيته حيركها يدعو هبا".حصيح .ومن حديث ابن معر ريض هللا عهنام" :وأتبعها
برص ُه
برصه" وعنه":ورىم ببرصه اإلهيا".حصيح .وعن ابن الزبري ريض هللا عهنام ( :ال جياوز ُ
اإشارتَه) .حصيح .فالس نة أن حيرك الس بابة لعىل لكام دعا؛ اإشارة اإىل علو هللا تعاىل،
ويريم ببرصه اإلهيا حيهنَ ا ،ويشمل ذل َّ
حركها ونظر اإلهيا ،وكذا
لك دعا ٍء ،فاإن دعا لنفسه َّ
اإن قال :السالم عليك أهيا النيب ،فهو دعا ٌء ،والسالم علينا دعا ٌء ،واللهم ص ِّل عىل محمد
دعا ٌء ،وابرك عىل محمد دعا ٌء ،والاس تعاذة من الربع قبل التسلمي دعا ٌء ،فينظر اإلهيا وحيركها
يف ذل لكه .ويشمل ذل أيضا ادلعاء يف جلوسه بني السجدتني :رب اغفر ل ،رب اغفر
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ل ،وغريه ،فيدعو وحيرك الس بابة ،وينظر اإلهيا عند ادلعاء ،ففي مسمل وغريه أن النيب
صىل هللا عليه وسمل اكن اإذا جلس رفع أصبعه ،يدعو هبا ،وهذا عام يشمل لك قعود ،بل
اإن اجللوس بني السجدتني ليس فيه اإال دعاء ،فهو أوىل من التشهد ،حبمل النص عليه.
وفقنا هللا وإاايمك اإىل العمل بس نة وهدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف11/9/1440:هـ

مواضع رفع اليدين ابلتكبري يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مواضع رفع اليدين ابلتكبري يف الصالة أربعة فقط :عند تكبرية االإحرام ،وعند الركوع ،وعند
الرفع منه ،وعند القيام اإىل الثالثة.
الص َالة َك َّ َرب َو َرفَ َع يَدَ يْه،
ففي البخاري عن ابن معر ريض هللا عهنام :أنه َاك َن ا َذا َد َخ َل يف َّ
ِ
اَلل ل َم ْن َمحدَ ُه َرفَ َع يَدَ يْهَ ،وا َذا قَا َم من َّالر ْك َع َت ْني َرفَ َع يَدَ يْه،
َوا َذا َر َك َع َرفَ َع يَدَ يْهَ ،وا َذا قَا َلَ :مس َع َّ ُ
اَلل عَلَيه وس َّمل .احر ِ
ِ
ِ
ص عىل هدي رسول هللا صىل
َو َرفَ َع َذ َل ا ْب ُن ُ َمع َر ا َىل ن َِّيب ا ََّلل َص َّىل َّ ُ ْ َ َ َ ْ
ِ
هللا عليه وسمل وهللا ول التوفيق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف18/9/1440هـ
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ال تعاد الصالة حبصول اخلطأ أو السهو أو بكرثة الانشغال فهيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس يف الرشع حرف واحد يدل عىل أنه يف حال وقوع خطأ يف الصالة أو نس يان أهنا
تعاد ،وال بكرثة التشتت فهيا ،أو فوات قدر من اخلشوع ،اإمنا جاء الرشع بسجود السهو
عند حصوهل ،وهمام كرث السهو ،ومل يؤمر العبد ابالإعادة ،وكذا لو حيل بني العبد وبني
صالته وخشوعه فهيا بكرثة التفكري وحنوه ،فقد أتت الرشيعة ابالس تعاذة حفسب ،ومل يؤمر
العبد ابالإعادة .ففي السهو وما شاهبه جاء الرشع ابس تدراكه وجربه ،ال غري ،فقال صىل
هللا عليه وسمل" :وإاذا َّ
شك أحدُ مك يف صالته فَلْ َي َت َح َّر الصو َاب فل ُي َّمت عليه ،مث ليسجد
شك أحدُ مك يف صالته فمل ي َ ْدر مك َّ
جسدتني" ،وقال" :اإذا َّ
صىل أ ً
ثالاث أم أرب ًعا  ..احلديث"
كام وقع السهو يف صالته صىل هللا عليه وسمل جفربه بسجود السهو ،ومل يزد .وعند عدم
اخلشوع يف الصالة أمر ابالس تعاذة ،ولو كرث ذل ،ومل يأمر ابالإعادة ،ففي حصيح مسمل
عن عامثن بن أيب العاص ريض هللا عنه أنه أّت النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :اي رسول
هللا ،اإن الش يطان قد حال بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها عيل ،فقال رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل :ذاك ش يطان يقال هل خزنب ،فاإذا أحسس ته فتعوذ ابهلل منه واتفل عىل
يسارك ثالاث .قال :ففعلت ذل؛ فأذهبه هللا عين .فمل يأمره النيب صىل هللا عليه وسمل
ابإعادة الصالة.
واكن هذا من عظمي حمكة الترشيع ،ول أن تتخيل أنه لكام وقع خطأ وما شابه يف الصالة
أعيدت!! فامحلد هلل رب العاملني
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف22/10/1440:هـ
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حمك تشمري أكامم القميص داخل الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اَلل َع ْهنُ َما َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل ا َّ َُلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
يض َّ ُ
جاء يف احلديث الصحيح َع ْن ا ْبن َع َّب ٍاس َر َ
قَالُ َ" :أم ْرنَ َأ ْن ن َ ْس ُجدَ عَ َىل َس ْب َعة َأع ُْظ ٍم َو َال نَ ُك َّف ثَ ْو ًاب َو َال َش َع ًرا".
وقد أكرث الرشاح من بيان معىن كف الثوب والشعر الوارد يف احلديث ،وأن املراد بكف
الثوب أو كفت الثوب ُّ
مضه ومج ُعه ،فاإن الكف أو الكفت هو امجلع والضم ،ومنه قوهل
تعاىل( :أمل جنعل الرض كفاات) أي :تضم ما عىل ظهرها ،ويف بطهنا ابدلفن ،وقد اكن
للعرب ألبسة من ُأ ُز ٍر وأردي ٍة واسعة جدا ،واكنت شعورمه طويةل ،تصل اإىل أكتافهم وقد
تزيد ،عىل خالف املعهود الآن ،فاإن جسد جسد لك يشء معه ،وإان مض ثيابه ومجعها يف
مض شعره لعىل فات عليه هذا الفضل ،جفاء الهنيي عن ذل.
جسوده ،وعقص أو َّ
وال يظهر أن هذا هل عالقة بتشمري أكامم القميص ،فال يه معىن ثياب العرب ،وال حيصل
فرق بني من َّمشرها أو أسدلها ،فهيي بلك حال ال متس الرض ،وال حيصل هبا جسود مع
العبد .وقد تنازع أهل العمل يف هذه املسأةل عىل أقوال ،جفمهور أهل العمل عىل كراهة تشمري
أكامم القميص ،ابعتبار أنه داخل يف النص .وذهب املالكية اإىل تفصيل ،وهو أنه اإن مشر
الثياب من أجل الصالة ُكره ،وإان اكن مش ِّمرا أصال ،لعمل وحنوه ،فال حرج عليه لو
بقيت وهو يف الصالة ،وهو اختيار ش يخنا ابن عثميني رمحه هللا.
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واذلي يظهر ل أن تشمري أكامم القمص وحنوه غري داخةل أصال يف هذا النص ،وال يف
معناه ،فال بأس مطلقا يف الصالة مع تشمري أكامم القميص .أما من متسك ابإن النصوص
عامة ،فيقال هلم :ومن قال :اإن َ
كفت أو َّكف الثوب مبعىن التشمري اخلاص املعروف دلينا
ٍ
معروف ،ال صةل هل مبا حنن عليه الآن حبال .أما
الآن؟! فاإمنا ورد الهنيي عن ٍِّكف مشهو ٍر
ُّكف الشعر ،فهذا ورد فيه ذم خاص ،ففي حصيح مسمل َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن َع َّب ٍاس ريض
وص م ْن َو َرائه ،فَ َقا َم فَ َج َع َل
هللا عهنام َأن َّ ُه َر َأى َع ْبدَ َّاَلل ْب َن الْ َحارث ي ُ َص ِّيل َو َر ْأ ُس ُه َم ْع ُق ٌ
ْرص َف َأ ْق َب َل ا َىل ا ْبن َع َّب ٍاس فَ َقا َلَ :ما َ َل َو َر ْأيس؟! فَ َقا َل :ا ِّين َمس ْع ُت َر ُسو َل
َ ُحي ُّهلُ ،فَلَ َّما ان َ َ
ِ
ِ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ي َ ُق ُ
ول( :ان َّ َما َمث َ ُل َه َذا َمث َ ُل اذلي ي ُ َص ِّيل َوه َُو َم ْك ُت ٌوف) رواه
َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ِّ ِ
ْ
ِّ
مسمل ،ويف لفظ( :اذلي ي ُ َصيل ورأسه م ْع ُقوص اكذلي يُصيل وهو مك ُتوف).
ويف سنن أيب داود ":أن أاب رافع رأى احلسن بن عيل يصيل قد غرز ضفريته يف قفاه حفلها،
وقال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول( :ذل مقعد الش يطان) " وإاس ناده
جيد.
وهذه الصورة بلك أسف أصبحنا نراها كثريا يف الش باب ،فاإهنم جيمعون شعورمه اإىل وراء
رؤوسهم أش به بلف النساء للشعر ،مث يصلُّون ومه كذل.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف1441/1/8:هـ
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إكثار من الصالة فهيام
موضعان ي ُّ
ُسن اال ُ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن كثريا من الناس يغفل عن موضعني يرشع فهيام تكثري الصالة ،الول :قبل صالة
امجلعة ،والثاين بعد صالة املغرب.
فأما الول ،فدليهل قول النيب صىل هللا عليه وسمل َ ( :م ْن ا ْغت َ َس َل ي َ ْو َم الْ ُج ُم َعةَ ،وت ََطهَّ َر ب َما
يبَّ ُ ،مث َر َاح فَ َ ْمل ي ُ َف ِّر ْق ب َ ْ َني اثْنَ ْني ،فَ َص َّىل َما
ْاس َت َطا َع م ْن ُطهْ ٍرَّ ُ ،مث ا َّده ََن َأ ْو َم َّس م ْن ط ٍ
ُكت َب َهلَُّ ُ ،مث ا َذا خ ََر َج ْاال َما ُم َأن َْص َت ،غُف َر َ ُهل َما بَيْنَ ُه َوب َ ْ َني الْ ُج ُم َعة ا ْ ُل ْخ َرى).
ِ
ِ
فقوهل( :فصىل ما كتب هل) ويف لفظَّ :
(فصىل ما قُدِّ َر هل) ،فهذا يدل عىل مرشوعية
الصالة ،من حلظة دخول املسمل املسجدَ يو َم امجلعة اإىل خروج االإمام .وهذا هو املأثور عن
الصحابة ريض هللا تعاىل عهنم ،فقد اكن بعضهم يصيل ثنيت عرشة ركعة أو عرش ركعات
أو ثاين ركعات ،أو أكرث أو أقل ،كام نقهل ش يخ االإسالم وغريه عهنم ريض هللا عهنم
ابن ُمع َر ريض هللا عهنام يُطيل الصال َة قبل اجلُ ُمعة ،وي ُ ِّ
صيل بعدَ ها ركعتني يف
أمجعني .واكن ُ
هللا عليه َّ
بيتهُ ،وحيدِّ ُث أ َّن رسو َل هللا َّ
وسمل اكن يَف َع ُل ذل.
صىل ُ
أما بعد صالة املغرب ،فقد أخرج أمحد والرتمذي بس ند حصيح عن حذيفة بن المين
هللا عَلَ ْيه َو َس َّ َمل فَ َصل َّ ْي ُت َم َع ُه الْ َمغْر َب ،فَ َص َّىل النَّ ُّيب
ريض هللا عنه قالَ ( :أتَيْ ُت النَّ َّيب َص َّىل ُ
هللا عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ا َىل الْعشَ اء) .وهو املروي عن السلف رمحهم هللا ،فعن عبد هللا بن
َص َّىل ُ
ِ
ي
معر ريض هللا عهنام قال" :صالة الوابني ،ما بني أن يلتفت أهل املغرب ،اإىل أن ُث ََّوب
اإىل العشاء" .وعن عبد الرمحن بن السود عن معه ،قال :ساع ٌة ٌٌ ،ما أتيت عبدَ هللا بن
مسعود فهيا اإال وجدته يصيل ،ما بني املغرب والعشاء ،واكن يقول :يه ساعة غفةل .واكن
أنس ريض هللا عنه يصيل ما بني املغرب والعشاء ،ويقول :يه نش ئة الليل ،وجاء عنه يف
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ون ) قال :اكنوا يصلون فمي بني املغرب
تفسري قوهل تعاىلَ ( :اكنُوا قَلي ًال م َن الل َّ ْيل َما هيَ ْ َج ُع َ
والعشاء".
تنبيه :احلديث الوارد يف فضل ست ركعات بعد املغرب ،بلفظَ ( :م ْن َص َّىل ب َ ْعدَ الْ َمغْرب
س َّت َر َك َع ٍ
َرش َة َس نَ ًة) مل يصح من
ات ،ل َ ْم ي َ َت َلكَّ ْم فميَا بَيْهنَ ُ َّن ب ُسو ٍء ،عُدلْ َن َ ُهل بع َبادَة ثن ْ َ ْيت ع ْ َ
الكم النيب صىل هللا عليه وسمل ،بل قول عامة احملدثني فيه أنه ضعيف جدا .فهلموا اإىل
تكل الساعات ،إالكثار الصالة فهيا ،وإاحياء تكل الس نة املهجورة ،سائال هللا تعاىل لنا ولمك
التوفيق والسداد وهللا من وراء القصد
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف1441/2/29:هـ

التشبيك بني الصابع يف الصالة
يكره التشبيك بني الصابع ملن ينتظر الصالة ،ويباح بعد الانهتاء مهنا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جاء الهنيي عن التشبيك بني الصابع ،ملن اكن يف طريقه اإىل الصالة أو منتظرا هل ،أو
داخلها ،فعن َأيب ثُ َما َم َة َأ َّن َك ْع َب ْب َن ُ ْجع َر َة َأد َْر َك ُه َوه َُو يُريدُ الْ َم ْسجدَ  ،قَا َل  :فَ َو َجدَ ين َو َأنَ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل ( :ا َذا ت ََوضَّ أَ
ُم َش ِّب ٌك ب َيدَ َّي فَهنَ َاين َع ْن َذ َلَ ،وقَا َل :ا َّن َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ِ
ِ
َأ َحدُ ُ ْمك فَأَ ْح َس َن ُوضُ َوء ُه ُ َّمث خ ََر َج عَامدً ا ا َىل الْ َم ْسجد فَال ي َُش ِّب َك َّن ي َدَ يْه ،فَان َّ ُه يف َصال ٍة)
ِ
ِ
حصيح ا إالس ناد .وعنه كعب ريض هللا عنه أيضا أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل رأي
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ً
ففرج َر ُسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني أصابعه.
رجال قد ش َّبك أصابعه يف َّ
الصالةَّ ،
يعين فقام النيب صىل هللا عليه وسمل بنفسه ،و َّفرج بني أصابع من ش بكها!! فاكن دليال
عىل شدة الهنيي عنه .ولمحد بس ند جيد أن موىل ليب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال:
بيامن أن مع أيب سعيد وهو مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل إا ْذ دخلنا املسجد ،فاإذا رجل
جالس وسط املسجد ُم ْحتبيا ُمش ِّباك أصاب َعه ،بعضَ ها يف بعض ،فأشار اإليه رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل فمل ي َ ْفطن الرجل الإشارته ،فالتفت اإىل أيب سعيد فقال “ :إاذا اكن
كن ،فاإن التشبيك من الش يطان ،وإان أحدمك ال يزال يف صالته
أحدمك يف املسجد فال ي َُش ِّب َّ
ما اكن يف املسجد حىت خيرج منه".
أما اإن انهتيى من الصالة ،فال بأس أن يش بك بني أصابعه ،ففي الصحيحني يف قصة سهو
النيب صىل هللا عليه وسمل أنه قَا َم عليه الصالة والسالم ا َىل خ ََش َب ٍة َم ْع ُروضَ ٍة يف الْ َم ْسجد،
ِ
رسىَ ،و َش َّب َك ب َ ْ َني َأ َصابعه  )..فهذا فعهل
فَاتَّ َ ََك عَلَ ْهيَا َ َكن َّه غَضْ َب ُانَ ،و َوضَ َع يَدَ ُه الْ ُي ْم َىن عَ َىل الْيُ ْ َ
النيب صىل هللا عليه وسمل يف تكل القصة ،وهو يعتقد أنه انهتيى من الصالة .ذلا مجع أهل
العمل بني الهنيي الوارد ،وبني فعهل ،أن الهنيي ملا قبل الصالة ،واجلواز ملن انهتيى من صالته.
علام أن التشبيك يف امجلةل غري مذموم يف املسجد ،وقد جاء يف احلديث أن النيب صىل هللا
عليه وسمل وصف املؤمن للمؤمن اكلبنيان ،يشد بعضه بعضا ،وش بك بني أصابعه ،فدل
عىل اجلواز مطلقا ،وبقي الهنيي عام اكن يف الصالة أو منتظرا لها ،أو يف طريقه اإلهيا .وهللا
املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/3/3هـ
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الس نة يف قراءة صاليت الظهر والعرص
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اكن النيب صىل هللا عليه وسمل جيعل قراءته يف صالة العرص عىل النصف من قراءته يف
صالة الظهر فعن أيب سعيد ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يقرأ يف لك
ركعة من الوليني -يعين يف الظهر -قدر ثالثني أآية ،ويف الخريني قدر مخس عرشة أآية ،أو
قال :نصف ذل ،ويف العرص يف الركعتني الوليني يف لك ركعة قدر قراءة مخس عرشة،
ويف الخريني قدر نصف ذل .كام أن يف احلديث دليال عىل أن النيب صىل هللا عليه وسمل
اكن يقرأ يف الركعتني الخريني من صاليت الظهر والعرص ،وهو محمول عىل الندر والقل؛
فاإن غالب فعل النيب صىل هللا عليه وسمل أال يزيد يف الخريني عىل الفاحتة ،حلديث أيب
قتادة ريض هللا عنه يف الصحيحني ،وهو املشهور يف هذا الباب .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/3/2هـ

قال أهل العمل" :ليس يف الصالة سكوت"
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فقد أخرج الش يخان عن َأيب ه َُرْي َر َة ريض هللا عنه قَا َل(َ :اك َن َر ُس ُ
ول َّاَلل صىل هللا عليه
الصالة َس َك َت ُهنَ ْهيَ ًة قَ ْب َل َأ ْن ي َ ْق َر َأ ،فَ ُقلْ ُتَ :اي َر ُسو َل َّاَلل ،بأَيب َأن َْت َو ُأ ِّمي،
وسمل إا َذا َك َّ َرب يف َّ
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ول؟!) قَا َلَ "( :أقُ ُ
َأ َر َأيْ َت ُس ُكوت ََك ب َ ْ َني التَّ ْكبري َوالْق َر َاءةَ :ما تَ ُق ُ
ول :اللَّهُ َّم َابع ْد بَيْين َوب َ ْ َني خ ََطا َاي َي
َ ََك َابعَ ْد َت ب َ ْ َني الْ َم ْرشق َوالْ َم ْغرب  ..احلديث).
مفن دقيق اس تنباط الفقهاء أن اس تخرجوا هذه الفائدة من هذا احلديث" :ليس يف الصالة
سكوت"! ووجه ذل أن أاب هريرة ريض هللا عنه اندهش من سكوت رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل يف الصالة ،فدل عىل أن هذا خالف املتقرر ،وأن السكوت غري وارد عىل
الصالة؛ اإذ لو اكن جائزا أو جاراي عىل العادة ،ملا اس تدعى أن يسأل أبو هريرة ريض هللا
عنه هذا السؤال .وبناء عليه ،فال يسكت املصيل يف أي حلظة من الصالة ،اإال حال قراءة
االإمام يف اجلهرية لينصت اإليه ،لكن اإما أن يشغلها بذكر أو بدعاء أو بقراءة يف قيامه ،وال
يسكت ،فيضيع عليه هذا الفضل .وفقمك هللا وابرك فيمك
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/3/11هـ

هل من الس نة القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني الخريتني
السؤال :هل تسن القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني الخريتني من الصالة الرابعية ،والثالثة
من املغرب
اجلواب :امحلد هلل رب العاملني ،وأصيل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فال يظهر ل من الس نة حديث رصحي يف هذا المر ،بل غاية ما ورد حديث أيب قتادة
ريض هللا عنه ،يف الصحيحني ،وهو رصحي يف أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يقرأ يف
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي50 | .

الوليني ابلفاحتة وسورة ،ويف الخريني ابلفاحتة فقط ،وحديث أيب سعيد ريض هللا عنه،
يف الصحيحني أيضا ،وأنه صىل هللا عليه وسمل اكن يقرأ يف الظهر بثالثني أآية ،ويف
الخريني مخس عرشة أآية ،ويف العرص عىل النصف من ذل ،وهو ظاهر يف أن الخريني
من الظهر فهيام قراءة زائدة عىل الفاحتة ،وحديث أيب قتادة هو الشهر يف العمل عند
جامهري الفقهاء ،خال الشافعية وجامعة .فلو أن الشخص داوم عىل عدم القراءة بعد الفاحتة
يف الخريني ،وقرأ أحيان ،فأرجو أال بأس عليه يف ذل ،معال حبديث أيب سعيد ريض
هللا عنه.
س مي وقد أخرج االإمام مال يف املوطأ عن أيب عبد هللا الصناحبي قال :قدمت املدينة يف
خالفة أيب بكر الصديق ريض هللا عنه ،فصليت وراءه املغرب ،فقرأ يف الركعتني الوليني
بأم القرأآن وسورة سورة من قصار املفصل ،مث قام يف الثالثة ،فدنوت منه حىت اإن ثيايب
متس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرأآن وهبذه الآية( :ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اإذ هديتنا
لتاكد أن َّ
وهب لنا من دلنك رمحة اإنك أنت الوهاب).
ففيه دليل عىل جواز أو سنية القراءة يف الخرية من املغرب ،وغريها مثلها .وأيضا نقل يف
املوطأ عن ابن معر ريض هللا عهنام أنه اكن اإذا صىل وحده قرأ يف الربع مجيعا ،يف لك
ركعة بفاحتة الكتاب وسورة .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/3/12هـ

مض القدمني اإىل بعضهام يف السجود
الس ن ُة ُّ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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فاإن الس نة أن تكون القدمان منصوبتني مضمومتني اإىل بعضهام ،وتكون أصابعهام موهجة اإىل
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل واكن معي عىل
القبةل ،لقول عائشة ريض هللا عهنا( :فقدت رسول هللا َص َّىل َّ ُ
فرايش ،فوجدته ساجد ًا ،ر ِّاص ًا عقبيه ،مس تقب ًال بأطراف أصابعه القبةل  ..احلديث) حصيح،
ويف لفظ( :فوق َع ْت يدي عىل بطن قد َم ْيه وهو يف املسجد وهام منصوبتان) ،وال تقع يدها
عىل بطن قدميه مجيعا اإال اإن اكن قد ألصقهام .وفقنا هللا وإاايمك اإىل هدي رسوهل الكرمي صىل
هللا عليه وسمل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/4/5هـ

وضع اليدين عىل القلب يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإنه مازلنا نرى بعضا من الناس يضع يديه عىل قلبه يف قيامه يف الصالة!! وهذا بدعة ال
أصل هل ،ونس بة ذل اإىل أيب بكر ريض هللا عنه كذب وابطل .وأقرب ما يقال يف ذل:
السن وضع اليدين عىل الصدر ،حلديث وائل بن ُح ْجر ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا
عليه وسمل اكن يضع يده الميىن عىل اليرسى عىل صدره" وهو وإان اكن يف اإس ناده مقال
وضعف ،اإال أنه أفضل ما ورد يف الباب .وفقمك هللا
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/4/8هـ
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صالة ركعتني بعد العرص
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإنه قد ثبت يف الس نة الصحيحة عن أم سلمة ريض هللا عهنا قال :اي رسول هللا اإين أمسعك
تهنيى عن هاتني الركعتني -تعين بعد العرص -وأراك تصلهيام؟ فقال النيب صىل هللا عليه وسمل:
اي بنت أيب أمية سألت عن الركعتني بعد العرص! اإنه أاتين نس من عبد القيس ابالإسالم
من قوهمم ،فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر ،فهام هااتن .متفق عليه.
وأخرج مسمل أن عائشة ريض هللا عهنا س ئلت عن صالة النيب صىل هللا عليه وسمل بعد
العرص؟ فقالت :اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يصلهيام قبل العرص ،مث اإنه شغل عهنام أو
نس هيام فصالهام بعد العرص مث أثْبَهتَ ام ،واكن اإذا صىل صالة أثْبَهتَ ا .تعين :داوم علهيا.
ويدل عىل مداومته علهيام الآيت:
هللا عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
حديث عَائشَ ة ريض هللا عهنا يف الصحيحني قالتَ ( :ما تَ َركَ النَّ ُّيب َص َّىل ُ
(ص َالاتَ ن َما تَ َر َكهُ َما َر ُس ُ
هللا
ول هللا َص َّىل ُ
الس ْجدَ ت َْني ب َ ْعدَ ال َع ْرص ع ْندي قَطُّ) ،ويف رواية هلامَ :
َّ
رسا َو َال عَ َالن َي ًةَ :ر ْك َع َت ْني قَ ْب َل الْ َف ْجرَ ،و َر ْك َع َت ْني ب َ ْعدَ الْ َع ْرص) .
عَلَ ْيه َو َس َّ َمل يف بَيْيت قَطًُّّ ،
كام ثبت عن عائشة ريض هللا عهنا أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اكن يصيل بعد
العرص ويهنيى عهنا ،ويواصل ويهنيى عن الوصال.
ولتوضيح ذل ،يقال :اإن أصل قضاء ما فات العبد بعد العرص أو غريه من أوقات الهنيي
مرشوع ،بدالةل فعهل صىل هللا عليه وسمل ،سواء اكن بعد العرص أم بعد الفجر ،أو عند
قيام قامئ الظهرية ،فيصيل ما فاته من راتبة وحنوه يف هذا الوقت.
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وإامنا املهنيي عنه هو املداومة علهيا ،فهذا خاص برسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،كام ورد
يف الحاديث السابقة ،فيكون الهنيي َّ
موهجا اإىل املداومة علهيام ،ويبقى القضاء جائزا بدالةل
فعهل صىل هللا وسمل ،وجراي عىل القاعدة املطردة الصحيحة ،من جواز صالة ذوات
الس باب مطلقا يف أوقات الهنيي ،وهو ما دلت عليه الس نة الصحيحة.
واخلالصة :أن أصل القضاء مرشوع ،واملداومة عىل الركعتني بعد العرص مهنيي عنه ،وهو
خاص برسول هللا صىل هللا عليه وسمل.
تنبيه :لشدة حرص الصحابة ريض هللا عهنم عىل حفظ الرشيعة ،قال ابن عباس :وكنت
الناس علهيا -يعين صالة الركعتني بعد العرص -فزيجرون الناس
َأرضب مع معر بن اخلطاب َ
عهنام ،لثبوت الهنيي ،ريض هللا عهنم أمجعني.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/5/21هـ

اجلهر ببعض الآية يف صاليت الظهر والعرص
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني نبينا محمد،
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من الس نة ل إالمام أو املنفرد -رجال اكن أم امرأة -أن جيهر ببعض الآايت يف صاليت الظهر
والعرص ،ملا يف الصحيح من حديث أيب قتادة ريض هللا عنه قال :اكن رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل يصيل بنا ،فيقرأ يف الظهر والعرص يف الركعتني الوليني بفاحتة الكتاب وسورتني،
ويسمعنا الآية أحيان  ..احلديث.
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ترس املرأة مطلقا لو اكنت حبضة رجال.
و ُّ
وفقنا هللا وإاايمك لاللتام هبدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،ظاهرا وابطنا.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف :امخليس 5/6/1441هـ

ا إالقامة للصالة مرة اثنية ،وحتية املسجد ملن دخل املسجد وصالها ،مث خرج منه
حلاجة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإنه ليس من الس نة ملن أقام الصالة ،مث تأخر عن ادلخول فهيا مبارشة اإعادة االإقامة مرة
اثنية.
ففي الصحيحني َع ْن َأن َ ٍس ريض هللا عنه قَا َلُ " :أقمي َ ْت َص َال ُة الْعشَ اء ،فَ َقا َل َر ُج ٌل :ل َحا َج ٌة،
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل يُنَاجيهَ ،ح َّىت نَ َم الْ َق ْو ُم َأ ْو ب َ ْع ُض الْ َق ْومَّ ُ ،مث َصل َّ ْوا) ،ومل يقل:
فَ َقا َم النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
"مث أقام مرة اثنية مث صىل" ،بل قال" :مث صلوا" ،وقطعا لو أقام مرة اثنية لنقهل ريض هللا
عنه ،فهذا هو شأن الصحابة ريض هللا عهنم يف نقل ما يتعلق ابلعبادة والرشع ،وهو من
حفظ هللا تعاىل لرشيعته ،أن خسر لها من ينقلها بتكل ادلقة ،وهذا من أصول االإسالم،
وهو ها ٌّم ملن يرد عىل املبتدعة.
الص َالةُ ،فَ َس َّوى النَّ ُاس
كام أخرج البخاري عن أيب هريرة ريض هللا عنه قالُ " :أقمي َ ْت َّ
ُص ُفوفَه ُْم ،فَخ ََر َج َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ،فَتَ َق َّد َم َوه َُو ُجنُ ٌب-ومل يعملَّ ُ ،-مث قَا َل صىل
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
هللا علهيه وسمل :عَ َىل َم َاكن ُ ْمك ،فَ َر َج َع فَا ْغت َ َس َلَّ ُ ،مث خ ََر َج َو َر ْأ ُس ُه ي َ ْق ُط ُر َم ًاء ،فَ َص َّىل هب ْم) ،ومل
ينقل ريض هللا عنه أيضا أنه أقام مرة اثنية ،وفيه نفس الشاهد السابق.
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مما يدل عىل أنه اإن أقميت الصالة ،مث تعطل االإمام لسبب عن ادلخول مبارشة يف الصالة،
فاإنه يدخل فهيا مبارشة ،وال يسن اإعادة االإقامة.
والثاين :لو دخل الشخص املسجد ،مث صىل حتية املسجد ،مث خرج حلاجة ،اإعادة وضوء
وحنوه ،مث عاد ،فاإن الفقهاء نصوا عىل أنه لو عاد للمسجد عن قُرب ،فاإنه ال يسن اإعادة حتية
املسجد مرة اثنية ،معال بظاهر حال النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه ريض هللا عهنم،
فاإهنم يدخلون املسجد وخيرجون منه حلاجاهتم ،ومل ينقل اإهنم اكنوا يعيدون حتية املسجد.
تنبيه :أيخ طالب العمل ،افهم هذا الصل جيدا ،فاإنه من أصول ادلين ،وهو أن هللا تعاىل
اختار هذه الصحبة ريض هللا عهنم لرسوهل صىل هللا عليه وسمل ،وائمتهنم عىل نقل الرشيعة،
وخسرمه لنقلها بدقة ،مل تُشهد يف اترخي البرشية ،فال يتأ َّّت ملبتدع أن يقول :رمبا فعل النيب
صىل هللا عليه وسمل ،ومل ينقهل الصحابة ريض هللا عهنم!! فهذا هراء ،يتناىف مع ما يريده هللا
تعاىل لرشيعته ،وإاقامة احلجة هبا عىل البرشية مجعاء .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/10/22هـ

هل يُقرأ التشهد اكمال يف جلوس الركعة الثانية يف الصالة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ش يخنا الكرمي ىل اكرث من سؤال  .......أفيدون افادمك هللا
اوال  .....اإذا دخلت ف صاله امجلاعه وليكن ف صاله العرص وقد تأخرت فا وصلت عىل
الركعه الثانيه ومه يقرأون التشهد  ........ودخلت ف الصاله هل اقراأ نصف التشهد ام
التشهد اكمل ام ماذا ؟ وما هو مدى حصة قرأة نصف التشهد ف الصاله ؟؟
اثنيا  .....وجد احد الاشخاص أاثر ىف أرضه  ...مفا هو حمكها ؟؟ ابلنس به هل ؟ أفيدون
افادمك هللا
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امحلد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد .
أما التشهد فيلزمه ما جيب يف هذا املوضع ،فيأيت ابلنصف فقط ،وإان صىل عىل النيب صىل
هللا عليه وسمل فرنجو أال حرج يف ذل ،كام هو اختيار الش يخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا.
وأما الآاثر فالوىل الرجوع جلهات التخصص ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 23/8/1436 :ه

كيفية صالة الوتر
هل ميكن امجلع بني الشفع و الوتر دون التحية والسالم ما بيهنام .وان اكن نعم ،فهل من
دليل؟ و شكرا .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد .
وب ْ َالن َْصار ِّي َأ َّن َر ُسو َل َّاَلل
ال مانع من جعل الوتر ثالاث ،متصةل أو منفصةل ،ف َع ْن َأيب َأي ُّ َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل" :الْو ْت ُر َح ٌّق فَ َم ْن َش َاء فَلْ ُيوت ْر َب ْم ٍس َو َم ْن َش َاء فَلْ ُيوت ْر بث ََال ٍث َو َم ْن
َص َّىل َّ ُ
َش َاء فَلْ ُيوت ْر ب َواحدَ ٍة" ،والثابت من فعل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه اكن يوتر فيصل
امخلس أو الس بع أو التسع ركعات بتشهد قبل الركعة الخرية ،وال يسمل مث يأيت ابلخرية،
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مفن شاء فعل ذل يف الثالث ،ومن شاء فصل بني الركعتني والركعة ،فالمر يف ذل واسع،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف4/1/1436 :هـ

من الس نة ختفيف التشهد الول يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فعن أيب عُبيدة بن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن
ُخيفف اجللوس بعد الركعتني-يعين يف التشهد الول-حىت كمنا جيلس عىل َّالرضْ ف .ويف رواية
"عىل امجلر".أخرجه أمحد وأحصاب السنن ،ويف اإس ناده مقال.
و َّالرضْ ف :احلجارة املُحامة .وليس املقصود بتخفيف التشهد الول نقره ،إامنا ختفيفه مبا ال خيل
ابلواجب .وفقمك هللا وابرك فيمك
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/3/23هـ

صالة املرأة يف البيت أفضل من صالهتا يف املسجد
سالم عليمك أن اإمرأة اذهب لصالة الرتاوحي يف املسجد ولكين ال أحقق اخلشوع وأسهيى
وكذل االإمام قراءته ال أشعر هبا .وأرسيت تذهب لكها اإىل املسجد فاإذا مل اذهب أن معهم
هل أن أآثة
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني نبينا محمد،
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الوىل بك أن تصيل يف البيت ،فقد قال صىل هللا عليه وسمل ( :ال متنعوا اإماء هللا مساجد
هللا ،وبيوهتن خري لهن) ،وقال ملن طلبت الصالة معه يف املسجد ( :وصالة املرأة يف بيهتا
خري لها من صالهتا يف مسجد امجلاعة) فليس عليك اإمث يف ذل ،بل أنت بصالتك يف البيت
اإىل اخلري أقرب ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 6/9/1436هـ

وقت صالة العشاء خيرج ابنتصاف الليل
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
الص َال َة َاكن َْت عَ َىل
فاإن هللا تعاىل جعل الصالة عىل املؤمنني كتااب مؤقتا ،فقال تعاىل { :ا َّن َّ
ِ
الْ ُم ْؤمن َني ك َتا ًاب َّم ْوقُو ًات }النساء.103-
الص َال َة ُدللُوك َّ
الش ْمس ا َىل غَ َسق الل َّ ْيل َوقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر ا َّن قُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر َاك َن
وقال تعاىلَ { :أقم َّ
ِ
ِ
َم ْشهُود ًا }ا إالرساء.78-
الص َال َة َط َر َيف الهنَّ َار َو ُزل َف ًا ِّم َن الل َّ ْيل ا َّن الْ َح َس نَات ي ُ ْذه ْ َْب ال َّس ِّـيئَات َذ َل
وقال تعاىل{َ :و َأقم َّ
ِ
ذ ْك َرى ل َّذلاكر َين }هود.114-
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كام وقَّت النيب صىل هللا عليه وسمل الصالة عىل وجه التفصيل ،يف غري موضع من سنته
الكرمية.
يض َا َّ َُلل َع ْهنُ َما َأ َّن ن ََّيب َا ََّلل صىل هللا عليه وسمل قَا َل"َ :و ْق ُت َا ُّلظهْر
ْ
فعن َع ْبد َا ََّلل ْبن َ ْمعر ٍو َر َ
رصَ ,و َو ْق ُت َالْ َع ْرص َما ل َ ْم ت َْص َف َّر
ا َذا َزال َ ْت َا َّلش ْم ُسَ ,و َاك َن ظ ُّل َا َّلر ُجل َك ُطوهل َما ل َ ْم َ ْحي ُ ْ
ض َالْ َع ْ ُ
ِ
َا َّلش ْم ُسَ ,و َو ْق ُت َص َالة َالْ َمغْرب َما ل َ ْم يَغ ْب َا َّلش َف ُقَ ,و َو ْق ُت َص َالة َالْعشَ اء ا َىل ن ْصف َالل َّ ْيل
ِ
َا ْ َل ْو َسطَ ,و َو ْق ُت َص َالة َا ُّلص ْبح م ْن ُطلُوع َالْ َف ْجر َما ل َ ْم ت َْطلُ ْع َا َّلش ْم ُس" .أخرجه مسمل.
ونصوص الس نة يف ذل كثرية جدا ،مبا ال يتسع املقام ذلكره.
فالرشيعة االإسالمية أعطت وقت الصالة أهية عظمية ،حىت أصبح الوقت أآكد رشوط
الصالة ،وجعل الرشع قبول الصالة منوطا ابحملافظة عىل وقهتا ،كام جعل أحب العمل اإىل
هللا الصالة عىل وقهتا ،فعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قال :سألت رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل :أي العمل أحب اإىل هللا تعاىل؟ قال :الصالة عىل وقهتا .قلت :مث
أي؟ قال  :بر الوادلين .قلت :مث أي قال :اجلهاد يف سبيل هللا .قال :حدثين هبن رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ولو استدته لزادين .أخرجه البخاري ومسمل.
وملا اكن أمر الوقت هبذه املثابة من الهية وجدت من املناسب التنبيه عىل أمر خطري يقع
فيه كثري من الناس ،أال وهو تأخري صالة العشاء اإىل ما بعد منتصف الليل ،فقد انترش بني
كثري من الناس أن وقت العشاء ممتد اإىل طلوع الفجر ،حىت جاء يف عبارة كثري من الناس
" :أن الليل لكه عشاء" ،وهذا  -وإان اكن قوال معمتدا مجلع من أهل العمل  -اإال أن النظر يف
أدةل الكتاب والس نة يؤكد عىل أن هذا القول حباجة اإىل اإعادة نظر ،وأن القرب اإىل الصواب
أن وقت العشاء ينهتيي ابنتصاف الليل ،يدل ذلل ما يأيت:
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الص َال َة ُدللُوك َّ
الش ْمس ا َىل غَ َسق الل َّ ْيل َوقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر ا َّن قُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر
أوال :قوهل تعاىلَ { :أقم َّ
ِ
ِ
َاك َن َم ْشهُود ًا }ا إالرساء.78-
وقد فرس غسق الليل بظالمه ،وأشد ما يكون اإذا انتصف الليل.
اثنيا :حديث عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام املتقدم ،وفيه"َ :و َو ْق ُت َص َالة
َالْعشَ اء ا َىل ن ْصف َالل َّ ْيل َا ْ َل ْو َسط" .أخرجه مسمل.
ِ
وهذا احلديث ٌّنص يف املسأةل ،فهو رصحي يف أن العشاء ينهتيي وقهتا ابنتصاف الليل.
اثلثا :حديث جربيل السابق يف اإمامته برسول هللا صىل هللا عليه وسمل :وفيه أنه صىل ابلنيب
صىل هللا عليه وسمل يف اليوم التال العشاء حني ذهب ثلث الليل أو نصفه ،وقال" :هل ما
بني هذين وقت" .رواه امحد والنسايئ والرتمذي بنحوه ،وحصحه اللباين.
وقد وقع نظريه من الكم النيب صىل هللا عليه وسمل من حديث أيب موىس الشعري ريض
هللا عنه ،وهذا يعين أن أداء العشاء يف غري الوقت احملدد يف احلديث ليس يف وقهتا.
الرابع :عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل( :لوال أن
أشق عىل أميت لمرهتم أن يؤخروا العشاء اإىل ثلث الليل أو نصفه).أخرجه أمحد والرتمذي
بس ند حصيح.
اخلامس :عن أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال  :صلينا مع رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل صالة العمتة فمل خيرج حىت مىض حنو من شطر الليل فقال ( :خذوا مقاعدمك ) فأخذن
مقاعدن فقال ( :اإن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإانمك لن تزالوا يف صالة ما انتظرمت
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الصالة ولوال ضعف الضعيف وسقم السقمي لخرت هذه الصالة اإىل شطر الليل ).أخرجه
أمحد وأبو داود والرتمذي بس ند حصيح.
السادس :أن فعل النيب صىل هللا عليه وسمل املتواتر عنه أنه اإما أن يصيل العشاء يف أول
وقهتا أو يف ثلث الليل أو نصفه ،ومل حيفظ عنه أنه اكن يؤخر العشاء اإىل ما بعد نصف
الليل.
فهذه النصوص وغريها كثري جدا تدل ابلقول الرصحي أو ابلفعل عىل أن وقت العشاء ينهتيي
ابنتصاف الليل ،وليس بطلوع الفجر.
أما دليل من قال بأن صالة العشاء ينهتيي وقهتا بطلوع الفجر ،فليس هلم اإال ما يأيت:
الول :حديث أيب قتادة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :ليس يف النوم
تفريط ،اإمنا التفريط عىل من مل يصل الصالة حىت جييء وقت الصالة الخرى).أخرجه مسمل.
ويف هذا دليل عىل أن أوقات الصلوات يتبع بعضها بعضا ،ف إاذا خرج وقت صالة دخل
وقت الخرى ،فاإذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر ،مما يدل عىل أنه متصل به.
يض َا َّ َُلل َع ْهنَا قَال َ ْتَ :أع َ َْمت َر ُس ُ
ول َا ََّلل صىل هللا عليه وسمل َذ َات ل َ ْي َ ٍةل
الثاين :فعن عَائشَ َة َر َ
ابلْ َعشَ اءَ ,ح َّىت َذه ََب عَا َّم ُة َالل َّ ْيلَّ ُ ,مث خ ََر َج ,فَ َص َّىلَ ,وقَا َل" :ان َّ ُه ل َ َو ْقهتُ َا ل َ ْو َال َأ ْن َأ ُش َّق عَ َىل ُأ َّميت"
ِ
أخرجه ُم ْس ٌمل.
وهذا يدل عىل أنه صىل بعد ما ذهب عامة الليل ،أي :بعد منتصف الليل.
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املناقشة:
أما احلديث الول فاإنه يناقش ابلآيت:
أوال :أن احلديث ليس فيه النص عىل أن وقت العشاء ميتد اإىل الفجر ،وغاية ما دل عليه
أن الصلوات يتصل وقهتا ببعض ،فاحلديث أفاد ما ذهبوا اإليه ابلظن ،وإان اكن احلديث
أصال يف التحذير من تأخري الصالة عن وقهتا.
اثنيا :أن الفجر ال يتصل مبا بعده -وهو الظهر -ابالإجامع ،مع أن احلديث جيب أن يدل عىل
أن الفجر يتصل ابلظهر ،فاإن خرج الفجر ابالإجامع ،جفائز أن خيرج وقت العشاء ابلنصوص
املتقدمة.
اثلثا :أن هذا احلديث ظين ادلالةل ،وهو مقابل بظن أقوى منه أو مماثل هل ،وهو قوهل تعاىل:
الص َال َة ُدللُوك َّ
الش ْمس ا َىل غَ َسق الل َّ ْيل َوقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر ا َّن قُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر َاك َن َم ْشهُود ًا
{ َأقم َّ
ِ
ِ
}ا إالرساء .78فاإن الآية ظنية ادلالةل يف أن العشاء خيرج وقهتا ابنتصاف الليل؛ لن هللا تعاىل
ذكر الصلوات الربعة متصةل ،مث فصل وقال{َ :وقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر} مما يدل عىل أن الفجر ال يتصل
مبا قبهل ،وال ما بعده.
بظن أقوى منه أو
فغاية ما اس تدلوا به هو هذا احلديث ،وهو مع كونه ظنيا اإال أنه قوبل ٍ
مماث ٍل هل ،وسلمت الحاديث الرصحية الخرى من املعارض.
أما مناقشة احلديث الثاين :فاإنه ليس فيه اإال قول عائشة ريض هللا عهناَ " :ح َّىت َذه ََب عَا َّم ُة
َالل َّ ْيل" والصحيح أن املراد بعامة الليل كثري منه ،وليس أكرثه.
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قال النووي  ( :واملراد بعامة الليل كثري منه وليس املراد أكرثه ،وال بد من هذا التأويل لقوهل
صىل هللا عليه وسمل  ( :اإنه لوقهتا ) وال جيوز أن املراد هبذا القول ما بعد نصف الليل؛ لنه
مل يقل أحد من العلامء اإن تأخريها اإىل ما بعد نصف الليل أفضل ).
وعليه فالبد من محل احلديث عىل هذا املعىن ،لن سنته ادلامئة الثابتة عنه صىل هللا عليه
وسمل أنه مل ِّ
يصل العشاء بعد نصف الليل ،ويدل عىل ذل من الس نة ما ال ميكن حرصه يف
هذه الورقات اليسرية.
واخلالصة أن أحصاب هذا القول ليس هلم اإال هذان ادلليالن الظنيان ،وقد أجيب عهنام مبا
عرفتَ ،وسلمت أدةل القول ابنهتاء الوقت بنصف الليل رصحي ًة سامل ًة من املعارض.
فتبني أن الصحيح أن وقت العشاء ينهتيي ابنتصاف الليل ،وأنه ال جيوز تأخري العشاء اإىل ما
بعد ذل اإال لضورة ،أما يف السعة والاختيار ،فال جيوز.
واعمل أن منتصف الليل يكون ما بني وقت غروب الشمس ،ووقت طلوع الفجر ،وهو
يتفاوت صيفا وش تاء ،وليس عند الساعة الثانية عرشة كام يظن عامة الناس.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/2/14هـ
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اذلكر دبر الصالة  ..سنن وأحاكم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل وحصبه
أمجعني ،وبعد.
اإن مما أنعم هللا علينا أن رشع لنا من ادلين ما حيصل به متام طاعته ،وكامل عبادته ،ورشع
لنا يف العبادات ما حيصل به سد اخللل وجرب النقص الواقع فهيا ،فلام اكن العبد ال ياكد يسمل
يف صالته من سهو وغفةل عهنا ،رشع لنا اس تغفارا يتبعها ،وأذاكرا يرددها املسمل عقهبا ،فقال
اَلل ق َيام ًا َوقُ ُعود ًا َوعَ َىل ُجنُوب ُ ْمك }النساء.103-
الص َال َة فَ ْاذ ُك ُرو ْا ِّ َ
تعاىل{ :فَا َذا قَضَ ْي ُ ُمت َّ
ِ
واكن من هدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإذا أمت صالته أن يأيت جبمةل من الذاكر
دبر الصالة ،امثتاال لمر هللا تعاىل.
قال ش يخ االإسالم ابن تميية ":وأما اذلكر بعد الانرصاف ،فكام قالت عائشة ريض هللا عهنا:
هو مثل مسح املرأآة بعد صقالها ،فاإن الصالة نور ،فهيي تصقل القلب كام تصقل املرأآة ،مث
اذلكر بعد ذل مبزنةل مسح املرأآة "ا.ه .مجموع الفتاوى ()495/22
ولهذا مجةل من السنن والحاكم ،ويه عىل وجه الاختصار اكلآيت:
السال ُم،ت ََبار ْك َت
السال ُمَ ،وم ْن َك َّ
أوال :الاس تغفار ثالاث عقب الصالة ،مث يقول( :اللهم َأن َْت َّ
اي ذا اجل َالل َواال ْكرام).
ِ
ويسن أن يقول هذا وهو مس تقبل القبةل ،اإذ هو الظاهر من قول عائشة ريض هللا عهنا:
(مل يقعد إا ِّال مبقدار أن يقول) ،وهو ما اختاره ش يخ االإسالم وابن القمي وغريهام ،ونقل عن
االإمام أمحد من فعهل.
اثنيا :قول ما ورد ،ومنه:
الص َالة
ما رواه أبو ُّالزب َ ْري رمحه هللا قَا َلَ :اك َن َع ْبدُ َّاَلل ْب ُن ُّالزب َ ْري ريض هللا عنه هيُ َل ِّ ُل يف ُدبُر َّ
ي َ ُق ُ
اَلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
لك َ
يك َ ُهل َ ُهل الْ ُم ْ ُ
كل َو َ ُهل الْ َح ْمدُ َوه َُو عَ َىل ُ ِّ
يش ٍء قَد ٌيرَ ،ال ا َ َهل
ولَ :ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي65 | .

اَلل ُمخْلص َني َ ُهل
اَلل َو َال ن َ ْع ُبدُ ا َّال ا َّاي ُه َ ُهل النِّ ْع َم ُة َو َ ُهل الْفَضْ ُل َو َ ُهل الثَّنَا ُء الْ َح َس ُنَ ،ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
ا َّال َّ ُ
ِ ِ
َ َ ِْ ِ
ِ
َ
ِّ
ون.
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قال ا ْب ُن ُّالزب َ ْري"َ :اك َن َر ُس ُ
الص َالة" أخرجه
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل هيُ َل ِّ ُل هب َّن يف ُدبُر َّ
مسمل.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َاك َن ي َ ُق ُ
ول يف ُدبُر ُ ِّ
لك َص َال ٍة
وعن ُم َعاوي َ َة ريض هللا عنه َأ َّن النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
اَلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
يك َ ُهل َ ُهل الْ ُم ْ ُ
كل َو َ ُهل الْ َح ْمدُ َوه َُو عَ َىل ُ ِّ
يش ٍء قَد ٌير اللَّهُ َّم
َم ْك ُتوب َ ٍة"َ :ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
لك َ ْ
ِ ِ
َال َمان َع ل َما َأع َْط ْي َت َو َال ُم ْعط َي ل َما َمنَ ْع َت َو َال ي َ ْن َف ُع َذا الْ َج ِّد منْ َك الْ َجدُّ".أخرجه البخاري
ومسمل.
هللا َو ْحدَ ُه ال َرش َ
يك َهلُُ َ ،هل امل ُ ْ ُ
كل
كام يسن أن يقول دبر صاليت الفجر واملغرب" :ال إا َهل إاالَّ ُ
وهل احل َ ْمدُ  ،وه َُو عَ َىل ُ ِّ
َُ
قدير"عرش مرات.
لك َيش ٍء ٌ
هللا عَلَ ْيه َوس َّمل اك َن ي َ َت َّعو ُذ ُدبُر
وع ْن سعد بن أيب وقاص ريض ع ْن ُه أ َّن َر ُسول َّاَلل َص ِّىل ُ
الصلَوات هبؤالء اللكامت ( :اللَّهُ َّم ا ِّإين َأ ُعو ُذ ب َك م َن اجل ُْْب والْ ُبخلَ ،و َأعو ُذ ب َك م ْن أ ْن ُأ َر َّد
َّ
اإىل أ ْر َذل ال ُع ُمرَ ،وأ ُعو ُذ ب َك م ْن ف ْتنَة ادلُّ نْيا ،و َأعو ُذ ب َك م ْن ف ْتنَة ال َقرب) رواه البخاري.
هللا عَلَ ْيه َوس َّمل َأ َخ َذ ب َيده وقالَ ( :اي ُم َعا ُذ،
وعن معا ٍذ ريض ا ََّلل َع ْن ُه َأ َّن ُرسول َّاَلل َص ِّىل ُ
ْ
َو َّاَلل ا ِّإين ُلحبُّ َك ) فقالُ ( :أوص َ
يك َاي معا ُذ ال تَد َع َّن يف ُدبُر ُ ِّ
لك َصال ٍة ت ُقو ُل :اللَّهُ َّم أع ِّين
عىل ذ ْكركَ ُ ،وش ْكركَ َ ،و ُحسن عبادت َك ) أخرجه أمحد أبو داود والنسايئ ،وحصحه اللباين
يف حصيح وضعيف سنن أيب داود .22 / 4
اثلثا :التسبيح والتحميد ،وهل كيفيات مخسة:
الوىل :أن يس بح عرشا ،وحيمد عرشا ،ويكرب عرشا .
الثانية :أن يس بح إاحدى عرشة ،وحيمد اإحدى عرشة ،ويكرب اإحدى عرشة .
الثالثة :أن يس بح ثالاث وثالثني ،وحيمد ثالاث وثالثني ،ويكرب ثالاث وثالثني ،فيكون تسعة
وتسعني ،وخيمت املائة ابلتوحيد التام وهو :ال اإهل اإال هللا وحده ال رشيك هل ،هل املكل وهل
امحلد وهو عىل لك يشء قدير .
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الرابعة :أن يس بح ثالاث وثالثني ،وحيمد ثالاث وثالثني ،ويكرب أربعا وثالثني.
اخلامسة :أن يقول :س بحان هللا وامحلد هلل وال اإهل اإال هللا وهللا أكرب مخس وعرشون. .
الس نة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،ويسن املتابعة بيهنا ،بذكر
ولك هذا ثبتت به ُّ
هذه اترة وتكل اترة ،ولعل احلمكة من هذا التنوع أال يعتاد املسمل صفة معينة فيأيت هبا مع
غفةل قلبه ،وعدم تدبُّره ،فاإذا َّنوع بني هذه الكيفيات اكن أحض لقلبه.
رابعا:قراءة املعوذات ،ف َع ْن ُع ْق َب َة ْبن عَام ٍر ريض هللا عنه قَا َلَ " :أ َم َرين َر ُس ُ
اَلل
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َأ ْن َأ ْق َر َأ ابلْ ُم َع ِّو َذات ُدبُ َر ُ ِّ
لك َص َال ٍة".
خامسا :قراءة أآية الكريس دبر الصالة ،فعن أيب أمامة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل( :من قرأ أآية الكريس دبر لك صالة مل مينعه من دخول اجلنة اإال أن
ميوت) .أخرجه النسايئ والطرباين ،وحصحه اللباين كام يف حصيح الرتغيب والرتهيب / 2
 .119عقد التسبيح والتحميد ابلميني:
يسن يف التسبيح والتحميد أن يعقده بيده الميىن ،فعن عبدهللا بن معرو ريض هللا عهنام أنه
قال" :لقد رأيت رسول هللا يعقد التسبيح بميينه".أخرجه أبو داود وحصحه اللباين.
اجلهر ابذلكر عقب الصالة:
يسن اجلهر ابلتسبيح والتحميد والتكبري عقب الفريضة ،وهو ما ثبتت به الس نة الصحيحة
الرصحية ،ففي الصحيحني عن ابن عباس ريض هللا عهنام" :أن رفع الصوت ابذلكر حني
ينرصف الناس من املكتوبة اكن عىل عهد النيب صىل هللا عليه وسمل".
وقال ريض هللا عنه" :كنت أعمل اإذا انرصفوا بذل اإذا مسعته".
ويف رواية" :كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ابلتكبري".رواه البخاري
ومسمل.
وتقدم قول ابن الزبري"َ :اك َن َر ُس ُ
الص َالة"
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل هيُ َل ِّ ُل هب َّن يف ُدبُر َّ
أخرجه مسمل.واالإهالل رفع الصوت.
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي67 | .

ومع كون هذه الس نة ظاهرة جلية ،وهبا أخذ مجع كبري من أهل العمل املتقدمني واملعارصين،
اإال أنه أنكرها مجع كبري أيضا من أهل العمل ،مس تدلني ذلل ابلآيت:
َضع ًا َو ُخ ْف َي ًة ان َّ ُه َال ُحي ُّب الْ ُم ْع َتد َين }العراف ،55-وحنوه من
 قوهل تعاىل{ :ا ْد ُعو ْا َ برَّ ُ ْمك ت َ ُِّ
الآايت.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
 حديث َأيب ُم َاَلل َع ْن ُه قَا َلُ :كنَّا َم َع َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
وىس ا ْ َل ْش َعر ِّي َر َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل(َ :اي
رشفْنَا عَ َىل َوا ٍد َهلَّلْنَا َو َك َّ ْربنَ ْارتَ َف َع ْت َأ ْص َواتُنَا فَ َقا َل النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
فَ ُكنَّا ا َذا َأ ْ َ
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َأهيُّ َا ال َّ ُ ْ َ ُ َ
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َ
َ ً ََ
ِ
ِ
ِ
امس ُه َوتَ َع َاىل َج ُّد ُه) أخرجه البخاري ومسمل.
ُْ
 ومن النظر :أن يف اجلهر ابذلكر بعد الصالة ،تشويشا عىل املصلني. البعض يس تدل مبفاسد اجلهر ،وأنه ينايف االإخالص وحنوه ،وأن الرس مطلوب يف العبادات. البعض يس تدل بأنه مل ينقل عن الصحابة ريض هللا عنه أهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقبالصالة.
وأجابوا عن الحاديث السابقة بأن النيب صىل هللا عليه وسمل اإمنا فعلها لتعلمي أحصابه ريض
هللا عهنم.
واجلواب عن ذل أن يقال:
أوال :الس نة اليت ثبت هبا اجلهر ابذلكر بعد الصالة املكتوبة حصيحة رصحية ،والنصوص اليت
اس تدلوا هبا عامة ،وقاعدة الرشيعة أن العام إاذا قام من الدةل ما خيصصه معل به ،فأحاديث
خمصصة للعمومات السابقة ،واذلي ُأنزلت عليه هذه الآية ،وقال هذا احلديث( :اربعوا
اجلهر ِّ
نفسه صىل هللا عليه وسمل َم ْن اكن جيهر ِّ
ابذلكر بعد الصالة ،وهو أفهم
عىل أنفسمك )...هو ُ
وأعمل مبراد هللا عز وجل ،فال تعارض ،وامجلع بيهنام هو ختصيص العموم بأحاديث اجلهر ،وقد
خ ُِّصصت هذه العمومات أيضا يف عدة مواضع  ،مهنا فعل الصحابة ريض هللا عهنم يف احلج،
الص ِّديق
فاإهنم اكنوا جيهرون ابلتلبية والهتليل والتكبري ،بل ن ُدب هلم ذل ،ف َع ْن َأيب بَ ْك ٍر ِّ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ُس ئ َل َأ ُّي الْ َح ِّج َأفْضَ ُل؟ قَا َل( :الْ َع ُّج
ريض هللا عنه َأ َّن النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
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َوالث َُّّج)أخرجه الرتمذي وابن ماجه ،وحس نه اللباين ،والثج رفع الصوت ابلتلبية ،واملبالغة يف
َضع ًا َو ُخ ْف َي ًة ان َّ ُه َال ُحي ُّب
ذل ،فهل يقال برتك هذه
الس نة ،معال بقوهل تعاىل{ :ا ْد ُعو ْا َربَّ ُ ْمك ت َ ُّ
ُّ
ِ
الْ ُم ْع َتد َين }؟!!كام ورد اجلهر ابذلكر أايم العرش ،وأايم الترشيق ،وأايم مىن ،وعند اخلروج
خمصص لعموم ما اس تدلوا به.
للعيدين ،وهذا لكه ِّ
عىل أن هذه الآية ونظائرها اإمنا ورد يف اجلهر ابدلعاء ،وهو مذموم اإال يف قنوت وحنوه ،ففي
الصحيحني عن عائشة ريض هللا عهنا يف قوهل تعاىلَ { :و َال َ ْته َْر ب َصالت َك َو َال ُ َختاف ْت هبَا
}االإرساء  ،110-أهنا نزلت يف ادلعاء ،وكذا روي عن ابن عباس وأيب هريرة ،وعن سعيد
بن جبري وعطاء وعكرمة وعروة وماه ٍد وإابراهمي وغريمه .
وقال االإمام أمحد" :ينبغي أن يرس دعاءه لهذه الآية ،قال :واكن يكره أن يرفعوا أصواهتم
ابدلعاء".
سبب
قال ش يخ االإسالم رمحه هللا" :والس نَّ ُة يف ادلعاء لكه اخملافتة ،اإال أ ْن يكون هناك ٌ
يرشع هل اجلهر".مجموع الفتاوى .468 / 22
اثنيا :قوهلم :اإن اجلهر حيصل به تشويش عىل املصلني ،فاإن املصلني اإن مل يكن فهيم مس بوق
يقيض ما فاته فلن يشوش علهيم رفع الصوت كام هو الواقع؛ لهنم مشرتكون فيه ،وإان اكن
فهيم مس بوق يقيض فاإن اكن قريب ًا منك حبيث تشوش عليه فال تهر اجلهر اذلي يشوش
عليه لئال تلبس عليه صالته ،وإان اكن بعيد ًا منك فلن حيصل عليه تشوش جبهرك.قاهل
الش يخ ابن عثميني رمحه هللا.
اثلثا :قوهلم :اإن النيب صىل هللا عليه وسمل فعل ذل للتعلمي ،جياب عنه من وجوه:
الول :أن احلديث اذلي ورد فيه التعلمي هو حديث أهل ادلثور ،فاإنه رصحي يف أن النيب
صىل هللا عليه وسمل علَّمهم أن يقولوا هذا اذلكر ،وليس يف حديث ابن عباس وابن الزبري
ريض هللا عهنام ما يدل عىل أنه فعهل للتعلمي.
الثاين :أصال ما فعهل الرسول صىل هللا عليه وسمل الصل فيه أنه لتعلمي أمته ،غري ما ورد
من كونه يفعل ليعلمهم مث يرتكه ،اكلصالة عىل املنرب ،ومل يقل أحد :اإنه بعد التعلمي تُرتك
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الس نة ،فالنيب صىل هللا عليه وسمل هجر ابذلكر ليعل ِّمهم ،ومنه كيفية اذلكر ،وأنه هجرا ،فلامذا
يرتكون كيفية ما تعلموه منه صىل هللا عليه وسمل؟!!
الثالث :أنه يف حال كونه يعلمهم ،فال ُّمك والكيف داخالن يف التعلمي ،اإذ مل يرد يف النص أنه
قال هلم :فاإذا تعلممت فاتركوا اجلهر ،والزمن للترشيع ،ولو اكن اجلهر غري مرا ٍد للشارع لهنيى عنه
بعد ُّ
التعمل ،فسكوتُه عليه الصالة والسالم يدل عىل أن هذه العبادة مطلوبة للشارع ًَّك وكيفًا.
الرابع :هبذا الطريق اذلي سلكوه ميكن ِّ
للك ُمس تدلٍ أن يبطل كثريا من السنن ،فيدعي أن
النيب صىل هللا عليه وسمل فعلها أو قالها للتعلمي!! مث أي فائدة من التعلمي سوى التطبيق؟!
رابعا :اذلين اس تدلوا مبفاسد اجلهر ،وأنه ينايف االإخالص وحنوه ،وأن الرس مطلوب يف
العبادات.
الس نة من هدي رسول
يقال هلم :هذه تعليالت يف مقابةل النص ،وال حيسن ابملسمل أن تأتيه ُّ
هللا صىل هللا عليه وسمل واحضة جلية ،فيرتكها ،ويتعلق بتعليالت عليةل واهية ،كام يلزهمم
عىل ذل أن يرتكوا رفع الصوت يف احلج ،ويف العرش ،وأايم مىن ،واخلروج للعيدين ،ويف
لك موضع وردت الس نة برفع الصوت ابذلكر فيه ،زامعني أن يف اجلهر ابذلكر مفاسد!!.
خامسا :اذلين قالوا بأنه مل ينقل عن الصحابة ريض هللا عنه أهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقب
الصالة.
فاجلواب :أن هذا أمر ينقطع هل العجب ،ما الصل يف حال الصحابة ريض هللا عهنم مع
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،أهو املتابعة أم اخملالفة؟ قطعا املتابعة ،وليس بنا حاجة أن
ننظر يف لك ُس نَّ ٍة فعلها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،هل اتبعه الصحاب ُة أم ال؟ لن
الصل أهنم اتبعوا ،بل من قال بالف ذل طولب هو ابدلليل ،مفن قال :اإن الصحابة ريض
هللا عهنم مل يتبعوا يف هذه الس نة-أعين رفع الصوت ابذلكر -طولب هو ابدلليل.
ومع ذل فقد ثبت أن الصحابة ريض هللا عهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقب الصلوات ،حىت
يسمع من يلهيم ،فقد أخرج النسايئ يف معل اليوم والليةل من رواية عون بن عبد هللا بن
عتبة ،قال :صىل رج ٌل اإىل جنب عبد هللا بن معرو بن العاص ،فسمعه حني سمل يقول:
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(أنت السالم ،ومنك السالم ،تباركت اي ذا اجلالب والاكرام ) ،مث صىل اإىل جنب عبد
هللا بن معر ،فسمعه حني سمل يقول مثل ذل ،فضحك الرجل ،فقال هل ابن معر :ما
أحضكك ؟ قال :اإين صليت اإىل جنب عبد هللا بن معر ٍو ،فسمعته يقول مثلام قلت :قال
ابن معر ريض هللا عهنام :اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول ذل.
وقد أخرج احلافظ ابن رجب مجةل من الآاثر يف هذا.انظر :فتح الباري .104 / 6
والعجب أن بعض من ينكر هذا العمل ،وجياهد يف اإبطاهل ،تده يف مواضع أخرى -تعظمي
يصححه يف غرائب الكتب ،اكحليوان لدلمريي ،أو معل اليوم
للس نة -يبحث عن حديث ِّ
والليةل البن الس ين ،وحنوهام ،بيامن ير ُّد العم َل حبديث يف الصحاح ،ورصحي كرصاحة حديث
ابن عباس ،وابن الزبري ريض هللا عهنام!فاهلل املس تعان.
بناء عىل ما تقدم فاإن اجلهر ابذلكر بصورة فردية هو الس نة الثابتة الصحيحة عن رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ،والساملة من املعارض من النظر أو النص الصحيح ،وأن اجلهر ابذلكر
دبر الصالة من املواضع اليت وردت الرشيعة مبرشوعيهتا ،كام ورد ذل يف التلبية ابحلج،
واذلكر أايم العرش ،وأايم الترشيق ومىن ،ومل ينكرها أحد.
بدعية الاجامتع عىل هذه الذاكر بعد الصالة:
أما اجلهر هبذه الذاكر بصورة جامعية فهو بدعة ،وهو اذلي ال جيوز ،وبتحرميه وبدع َّيته
صدرت مجةل كبرية من الفتاوى ،فاملقصود اجلهر بصورة فردية ،كام اكن حال الصحابة ريض
هللا عهنم يف احلج مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،فعن عبد هللا بن معر ريض هللا
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل يف غَدَ اة َع َرفَ َة فَمنَّا الْ ُم َك ِّ ُرب َومنَّا الْ ُمهَل ِّ ُل
عهنام قَا َلُ ":كنَّا َم َع َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
..احلديث".رواه مسمل .فاحلديث رصحي يف كوهنم مل جيمتعوا عىل هذا اذلكر.
الرتتيب بني هذه الذاكر:
ال يظهر ل ترتيب معني لهذه الذاكر ،غري ما ورد من كون النيب صىل هللا عليه وسمل يبدأ
ابالس تغفار ،وقوهل :اللهم أنت السالم ومنك السالم ،..وفمي سوى ذل فال يظهر من الس نة
ترتيب معني ،فاإن ِّقدم القرأآن عىل غريه اكن حس نا ،والمر يف ذل واسع.
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املراد بدبر الصالة:
اختلف أهل العمل يف املراد من دبر الصالة الواردة يف أحاديث كثرية هل يكون ذلكقبل
التسلمي أو بعد التسلمي ،قال ابن القمي رمحه هللا يف زاد املعاد " :ودبر الصالةحيمتل قبل
السالم وبعده واكن ش يخنا يرحج أن يكون قبل السالم فراجعته فيه ،فقال :دبر لك يشء
منه ،كدبر احليوان ".زاد املعاد .285 / 1
واختار الش يخ ابن ابز والش يخ ابن عثميني رمحهام هللا أن ما ورد يف الحاديث يف دبر
الصلوات ،اإن اكن دعاء فيكون قبل التسلمي لن ادلعاء نسب أن يكون حمهل قبل الفراغ
من االإقبال عىل هللا ،وإان اكن ذكر ًا فالغالب أنه بعدالتسلمي.
ادلعاء عقب الصالة:
الصحيح أنه ال يسن ادلعاء عقب الصالة عىل وجه راتب ،بل الوىل أن جيعل املسمل سائر
دعائه ومناجاته داخل الصالة ،فهو املقام الوىل ابدلعاء.
قال ش يخ االإسالم" :وال يس تحب ادلعاء عقيب الصلوات لغري عارض اكالستسقاء
والانتصار ،أو تعلمي املأموم ،ومل تس تحبه المئة الربعة" .الاختيارات (.)49
وقال ابن القمي" :وأما ادلعاء بعد السالم من الصالة مس تقبل القبةل أو املأمومني فمل يكن
ذل من هديه صىل هللا عليه وسمل أصال وال روي عنه ابإس ناد حصيح وال حسن ،وأما
ختصيص ذل بصاليت الفجر والعرص فمل يفعل ذل هو وال أحد من خلفائه وال أرشد إاليه
أمته وإامنا هو اس تحسان رأآه من رأآه عوضا من الس نة بعدهام وهللا أعمل ،وعامة الدعية
املتعلقة ابلصالة اإمنا فعلها فهيا وأمر هبا ،وهو الالئق حبال املصيل فاإنه مقبل عىل ربه يناجيه
ما دام يف الصالة فاإذا سمل مهنا انقطعت تكل املناجاة وزال ذل املوقف بني يديه والقرب
منه ،فكيف يرتك سؤاهل يف حال مناجاته والقرب منه واالإقبال عليه مث يسأهل اإذا انرصف
عنه؟! وال ريب أن عكس هذا احلال هو الوىل ابملصيل" زاد املعاد .248 / 1
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قلت :أما اإذا احتاج املسمل أن يدعو عقب الصالة حلاجة نزلت به ،أو خشوع ورغبة غلبت
اتب ،أو اعتقا ٍد أن ادلعاء عقب الصالة أفضل أو مس تحب،
عىل قلبه فدعى ،ال عىل وج ٍه ر ٍ
فاإن هذا ال بأس به.
الذاكر بعد الصالتني اجملموعتني:
الظهر أنه يسن بعد الانهتاء من الصالتني اجملموعتني أن يأيت بأذاكر لك صالة مهنام ،يبدأ
ابلخرية مهنام ،كن يبدأ بأذاكر صالة العرص أو العشاء ،مث أذاكر الصالة الوىل ،وليس هذا
مما يقال فيه :س نة سقط حملها ،اإمنا تعذر فعلها يف حملِّها للجمع ،والعهد قريب ،فيُسن أن يأيت
هبا .هذا ما تيرس ،وهللا تعاىل أعمل.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3/13هـ

يسن اجلهر ابذلكر عقب الصالة بصورة فردية ،ويه س نة همجورة.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن من السنن اليت جهرها كثري من املسلمني ،بل حىت امللتمون ،يه س نة اجلهر ابذلكر بعد
الصالة ،واملنقول عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه يسن اجلهر ابلتسبيح والتحميد
والتكبري عقب الفريضة ،فهذا هو ما ثبتت به الس نة الصحيحة الرصحية.
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ففي الصحيحني عن ابن عباس ريض هللا عهنام" :أن رفع الصوت ابذلكر حني ينرصف الناس
من املكتوبة اكن عىل عهد النيب صىل هللا عليه وسمل".
وقال ريض هللا عنه" :كنت أعمل اإذا انرصفوا بذل اإذا مسعته".
ويف رواية" :كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ابلتكبري".رواه البخاري
ومسمل.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َاك َن ي َ ُق ُ
ول يف ُدبُر ُ ِّ
لك َص َال ٍة
وعن ُم َعاوي َ َة ريض هللا عنه َأ َّن النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
اَلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
يك َ ُهل َ ُهل الْ ُم ْ ُ
كل َو َ ُهل الْ َح ْمدُ َوه َُو عَ َىل ُ ِّ
يش ٍء قَد ٌير اللَّهُ َّم
َم ْك ُتوب َ ٍة"َ :ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
لك َ ْ
ِ ِ
َال َمان َع ل َما َأع َْط ْي َت َو َال ُم ْعط َي ل َما َمنَ ْع َت َو َال ي َ ْن َف ُع َذا الْ َجدِّ م ْن َك الْ َج ُّد".أخرجه البخاري
ومسمل.
قال ابن الزبري ريض هللا عنه "َ :اك َن َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل هيُ َل ِّ ُل هب َّن يف ُدبُر
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
الص َالة" أخرجه مسمل .واالإهالل رفع الصوت.
َّ
َواك َن َع ْبدُ َّاَلل ْب ُن ُّالزب َ ْري ريض هللا عنه هيُ َل ِّ ُل يف ُدبُر ا َّلص َالة ي َ ُق ُ
اَلل َو ْحدَ ُه َال
ول"َ :ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
َ َ َّ ِ ِ
َرش َ
لك َ
يك َ ُهل َ ُهل الْ ُم ْ ُ
كل َو َ ُهل الْ َح ْمدُ َوه َُو عَ َىل ُ ِّ
اَلل َو َال ن َ ْع ُبدُ ا َّال ا َّاي ُه َ ُهل
يش ٍء قَد ٌير ،ال ا َهل اال َّ ُ
ْ
َِ ِ َ َ ْ ِ ِ
ون".
النِّ ْع َم ُة َو َ ُهل الْ َفضْ ُل َو َ ُهل الث َّنَا ُء الْ َح َس ُنَ ،ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
اَلل ُمخْلص َني ُهل ادلِّ َين َول ْو كر َه ال َاكف ُر َ
ِ ِ
ومع كون هذه الس نة ظاهرة جلية ،وهبا أخذ مجع كبري من أهل العمل املتقدمني واملعارصين،
اإال أنه أنكرها مجع كبري أيضا من أهل العمل ،مس تدلني ذلل ابلآيت:
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َضع ًا َو ُخ ْف َي ًة ان َّ ُه َال ُحي ُّب الْ ُم ْع َتد َين }العراف ،55-وحنوه من
 قوهل تعاىل{ :ا ْد ُعو ْا َ برَّ ُ ْمك ت َ ُِّ
الآايت.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
 حديث َأيب ُم َاَلل َع ْن ُه قَا َلُ :كنَّا َم َع َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
وىس ْ َال ْش َعر ِّي َر َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل(َ :اي
رشفْنَا عَ َىل َوا ٍد َهلَّلْنَا َو َك َّ ْربنَ ْارتَ َف َع ْت َأ ْص َواتُنَا فَ َقا َل النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
فَ ُكنَّا ا َذا َأ ْ َ
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ُ َ َّ َ ً ُ َ َ ُ ٌ ٌ َ َ كَ
َأهيُّ َا ال َّ ُ ْ َ ُ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
امس ُه َوتَ َع َاىل َج ُّد ُه) أخرجه البخاري ومسمل.
ُْ
 ومن النظر :أن يف اجلهر ابذلكر بعد الصالة ،تشويشا عىل املصلني. البعض يس تدل مبفاسد اجلهر ،وأنه ينايف االإخالص وحنوه ،وأن الرس مطلوب يف العبادات. البعض يس تدل بأنه مل ينقل عن الصحابة ريض هللا عنه أهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقبالصالة.
وأجابوا عن الحاديث السابقة بأن النيب صىل هللا عليه وسمل اإمنا فعلها لتعلمي أحصابه ريض
هللا عهنم.
واجلواب عن ذل أن يقال:
أوال :الس نة اليت ثبت هبا اجلهر ابذلكر بعد الصالة املكتوبة حصيحة رصحية ،والنصوص اليت
اس تدلوا هبا عامة ،وقاعدة الرشيعة أن العام اإذا قام من الدةل ما خيصصه معل به ،فأحاديث
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خمصصة للعمومات السابقة ،واذلي ُأنزلت عليه هذه الآية ،وقال هذا احلديث( :اربعوا
اجلهر ِّ
نفسه صىل هللا عليه وسمل َم ْن اكن جيهر ِّ
ابذلكر بعد الصالة ،وهو أفهم
عىل أنفسمك )...هو ُ
وأعمل مبراد هللا عز وجل ،فال تعارض ،وامجلع بيهنام هو ختصيص العموم بأحاديث اجلهر ،وقد
خ ُِّصصت هذه العمومات أيضا يف عدة مواضع  ،مهنا:
فعل الصحابة ريض هللا عهنم يف احلج ،ف إاهنم اكنوا جيهرون ابلتلبية والهتليل والتكبري ،بل
ن ُدب هلم ذل.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ُس ئ َل َأ ُّي الْ َح ِّج َأفْضَ ُل؟
الصدِّ يق ريض هللا عنه َأ َّن النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
ف َع ْن َأيب بَ ْك ٍر ِّ
قَا َل( :الْ َع ُّج َوالث َُّّج)أخرجه الرتمذي وابن ماجه ،وحس نه اللباين ،والثج رفع الصوت ابلتلبية،
َضع ًا َو ُخ ْف َي ًة
الس نة ،معال بقوهل تعاىل{ :ا ْد ُعو ْا َربَّ ُ ْمك ت َ ُّ
واملبالغة يف ذل ،فهل يقال برتك هذه ُّ
ان َّ ُه َال ُحي ُّب الْ ُم ْع َتد َين }؟!!
ِ
كام ورد اجلهر ابذلكر أايم العرش ،وأايم الترشيق ،وأايم مىن ،وعند اخلروج للعيدين ،وهذا
خمصص لعموم ما اس تدلوا به.
لكه ِّ
عىل أن هذه الآية اليت اس تدلوا هبا ونظائرها اإمنا وردت يف اجلهر ابدلعاء ،وهو مذموم اإال
يف قنوت وحنوه ،ففي الصحيحني عن عائشة ريض هللا عهنا يف قوهل تعاىلَ { :و َال َ ْته َْر
ب َصالت َك َو َال ُ َختاف ْت هبَا }ا إالرساء  ،110-أهنا نزلت يف ادلعاء ،وكذا روي عن ابن عباس
وأيب هريرة ،وعن سعيد بن جبري وعطاء وعكرمة وعروة وماه ٍد وإابراهمي وغريمه .

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي76 | .

دعاءه لهذه الآية ،قال" :واكن يكره أن يرفعوا أصواهتم
وقال االإمام أمحد" :ينبغي أن َّ
يرس َ
ابدلعاء".
سبب
قال ش يخ االإسالم رمحه هللا" :والس نَّ ُة يف ادلعاء لكه اخملافتة ،اإال أ ْن يكون هناك ٌ
يرشع هل اجلهر".مجموع الفتاوى .468 / 22
سبب يرشع هل اجلهر" يدل عىل جواز اجلهر فمي اإذا نقل
فقوهل  " :اإال أ ْن يكون هناك ٌ
السبب عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأحصابه ،كام نقل يف العرش والعيدين واحلج،
وكذا اذلكر دبر الصالة.
اثنيا :قوهلم :اإن اجلهر حيصل به تشويش عىل املصلني ،فاإن املصلني اإن مل يكن فهيم مس بوق
يقيض ما فاته فلن يشوش علهيم رفع الصوت كام هو الواقع؛ لهنم مشرتكون فيه ،وإان اكن
فهيم مس بوق يقيض فاإن اكن قريب ًا منك حبيث تشوش عليه فال تهر اجلهر اذلي يشوش
عليه لئال تلبس عليه صالته ،وإان اكن بعيد ًا منك فلن حيصل عليه تشوش جبهرك .قاهل
الش يخ ابن عثميني رمحه هللا.
اثلثا :قوهلم :اإن النيب صىل هللا عليه وسمل فعل ذل للتعلمي ،جياب عنه من وجوه:
الول :أن احلديث اذلي ورد فيه التعلمي هو حديث أهل ادلثور ،فاإنه رصحي يف أن
النيب صىل هللا عليه وسمل علَّمهم أن يقولوا هذا اذلكر ?التسبيح والتحميد والتكبري ثالاث،-
وليس يف حديث ابن عباس وابن الزبري ريض هللا عهنام ما يدل عىل أنه فعهل للتعلمي.
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الثاين :أن الصل فمي فعهل الرسول صىل هللا عليه وسمل أنه لتعلمي أمته ،غري ما ورد
من كونه يفعل ليعلمهم مث يرتكه ،اكلصالة عىل املنرب ،ومل يقل أحد :اإنه بعد التعلمي تُرتك
الس نة ،فالنيب صىل هللا عليه وسمل هجر ابذلكر ليعل ِّمهم ،ومنه كيفية اذلكر ،وأنه هجرا ،فلامذا
يرتكون كيفية ما تعلموه منه صىل هللا عليه وسمل ،مع أنه مل حيصل منه التنبيه عىل أنه فعهل
فقط للتعلمي مث جيهر؟!!
الثالث :أنه يف حال كونه يعلمهم ،فال ُّمك والكيف داخالن يف التعلمي ،اإذ مل يرد يف
النص أنه قال هلم :فاإذا تعلممت فاتركوا اجلهر ،والزمن للترشيع ،ولو اكن اجلهر غري مرا ٍد للشارع
لهنيى عنه بعد ُّ
التعمل ،فسكوتُه عليه الصالة والسالم يدل عىل أن هذه العبادة مطلوبة للشارع
ًَّك وكيفًا.
الرابع :أن مثل هذا العمل ميكن تعلميه يف حلظات ،وال حيتاج إاىل فرتات طويةل ،
فهم أذىك من ذل بكثري ،فاكن يكفيه أن يقول هلم قولوا كذا ،كام قال لهل ادلثور ،وقد
تعلموا اذلكر املقصود مبجرد أن قال هلم ،بل اكنوا يتعلمون القرأآن يف غاية الرسعة ،مفا ادلاعي
لتطبيقه معليا ،ولفرتة طويةل ،اإال اإن اكنت تكل الصفة مقصودة للشارع؟!
اخلامس :أن هذا الطريق اذلي سلكوه خطر جدا ،اإذ ميكن ِّ
للك ُمس تدلٍ أن يبطل
كثريا من السنن ،في َّدعي أن النيب صىل هللا عليه وسمل فعلها أو قالها للتعلمي ،فيقىض بذل
عىل الرشيعة العملية!!
رابعا :اذلين اس تدلوا مبفاسد اجلهر ،وأنه ينايف االإخالص وحنوه ،وأن الرس مطلوب يف
العبادات.
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الس نة من
يقال هلم :هذه تعليالت يف مقابةل النص ،وال حيسن ابملسمل أن تأتيه ُّ
هدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل واحضة جلية ،فيرتكها ،ويتعلق بتعليالت عليةل واهية،
كام يلزهمم عىل ذل أن يرتكوا رفع الصوت يف احلج ،ويف العرش ،وأايم مىن ،واخلروج
للعيدين ،ويف لك موضع وردت الس نة برفع الصوت ابذلكر فيه ،زامعني أن يف اجلهر ابذلكر
مفاسد!!.
خامسا :اذلين قالوا بأنه مل ينقل عن الصحابة ريض هللا عنه أهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقب
الصالة.
فاجلواب :أن هذا أمر ينقطع هل العجب ،ما الصل يف حال الصحابة ريض هللا عهنم مع
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،أهو املتابعة أم اخملالفة؟ قطعا املتابعة ،وليس بنا حاجة أن
ننظر يف لك ُس نَّ ٍة فعلها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،هل اتبعه الصحاب ُة أم ال؟ لن
الصل أهنم اتبعوا ،بل من قال بالف ذل طولب هو ابدلليل ،مفن قال :اإن الصحابة ريض
هللا عهنم مل يتبعوا يف هذه الس نة-أعين رفع الصوت ابذلكر -طولب هو ابدلليل.
ومع ذل فقد ثبت أن الصحابة ريض هللا عهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقب الصلوات ،حىت
يسمع من يلهيم ،فقد أخرج النسايئ يف معل اليوم والليةل من رواية عون بن عبد هللا بن
عتبة ،قال :صىل رج ٌل اإىل جنب عبد هللا بن معرو بن العاص ،فسمعه حني سمل يقول( :
أنت السالم ،ومنك السالم ،تباركت اي ذا اجلالل والاكرام ) ،مث صىل اإىل جنب عبد هللا
بن معر ،فسمعه حني سمل يقول مثل ذل ،فضحك الرجل ،فقال هل ابن معر :ما أحضكك
؟ قال :اإين صليت اإىل جنب عبد هللا بن معر ٍو ،فسمعته يقول مثلام قلت :قال ابن معر
ريض هللا عهنام :اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول ذل.
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وقد أخرج احلافظ ابن رجب مجةل من الآاثر يف هذا.انظر :فتح الباري .104 / 6
والعجب أن بعض من ينكر هذا العمل ،وجياهد يف اإبطاهل ،تده يف مواضع أخرى -تعظمي
للس نة -يبحث عن حديث يص ِّححه يف غرائب الكتب ،اكحليوان لدلمريي ،أو معل اليوم
والليةل البن الس ين ،وحنوهام ،بيامن ير ُّد العم َل حبديث يف الصحاح ،ورصحي كرصاحة حديث
ابن عباس ،وابن الزبري ريض هللا عهنام! فاهلل املس تعان.
بناء عىل ما تقدم فاإن اجلهر ابذلكر بصورة فردية هو الس نة الثابتة الصحيحة عن رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ،والساملة من املعارض من النظر أو النص الصحيح ،وأن اجلهر ابذلكر
دبر الصالة من املواضع اليت وردت الرشيعة مبرشوعيهتا ،كام ورد ذل يف التلبية ابحلج،
واذلكر أايم العرش ،وأايم الترشيق ومىن ،ومل ينكرها أحد.
بدعية الاجامتع عىل هذه الذاكر بعد الصالة:
أما اجلهر هبذه الذاكر بصورة جامعية فهو بدعة ،وهو اذلي ال جيوز ،وبتحرميه وبدع َّيته
صدرت مجةل كبرية من الفتاوى ،فاملقصود اجلهر بصورة فردية ،كام اكن حال الصحابة ريض
هللا عهنم يف احلج مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،فعن عبد هللا بن معر ريض هللا
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل يف غَدَ اة َع َرفَ َة فَمنَّا الْ ُم َك ِّ ُرب َومن َّا الْ ُمهَل ِّ ُل
عهنام قَا َلُ ":كنَّا َم َع َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
..احلديث".رواه مسمل .فاحلديث رصحي يف كوهنم مل جيمتعوا عىل هذا اذلكر ،بل لك واحد
مهنم انفرد به ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/2/24هـ
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مايه الذاكر اليت يسن قولها يف صالة الهتجد؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وبعد كام تعلمون طول القيام يف صالة الهتجد والسؤال
مايه الذاكر اليت تقال بعد الرفع من الركوع بعد قولنا ربنا ول امحلد  ..وكذل بني السجدتني
بعد قولنا رب اغفر ل وارمحين  ...هل نكرر اذلكر الوارد عدة مرات أم أن هناك أدعية
مأثورة تقال يف هذين املوضعني وجزامك هللا خري ًا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما بعد الرفع من الركوع فيوجد بعض الدعية ،مثل :امحلد هلل محدا كثريا طيبا مباراك فيه،
امحلد هلل ملء السموات وملء الرض وملء ما شئت من شئ بعد ،اللهم نقين من خطااي
كام ينقى الثوب البيض من ادلنس ،اللهم اغسلين من خطااي ابملاء والثلج والربد ،فاإن أطال
االإمام قال املأموم :لريب امحلد ،لريب امحلد يكررها.
أما بني السجدتني ،فاملشهور :رب اغفر ل وارمحين وعافين وارزقين واهدين واجربين ،رب
اغفر رب اغفر يكررها،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 5/9/1436هـ
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وقت صالة العشاء خيرج ابنتصاف الليل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن هللا تعاىل جعل الصالة عىل املؤمنني كتااب مؤقتا ،فقال تعاىل { :ا َّن ال َّص َال َة َاكن َْت عَ َىل
ِ
الْ ُم ْؤمن َني ك َتا ًاب َّم ْوقُو ًات }النساء.103-
الص َال َة ُدللُوك َّ
الش ْمس ا َىل غَ َسق الل َّ ْيل َوقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر ا َّن قُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر َاك َن
وقال تعاىلَ { :أقم َّ
ِ
ِ
َم ْشهُود ًا }ا إالرساء.78-
الص َال َة َط َر َيف الهنَّ َار َو ُزل َف ًا ِّم َن الل َّ ْيل ا َّن الْ َح َس نَات ي ُ ْذه ْ َْب ا َّلس ِّـيئَات َذ َل
وقال تعاىل{َ :و َأقم َّ
ِ
ذ ْك َرى ل َّذلاكر َين }هود.114-
كام وقَّت النيب صىل هللا عليه وسمل الصالة عىل وجه التفصيل ،يف غري موضع من سنته
الكرمية.
يض َا َّ َُلل َع ْهنُ َما َأ َّن ن ََّيب َا ََّلل صىل هللا عليه وسمل قَا َل"َ :و ْق ُت َا ُّلظهْر
فع ْن َع ْبد َا ََّلل ْبن َ ْمعر ٍو َر َ
رصَ ,و َو ْق ُت َالْ َع ْرص َما ل َ ْم ت َْص َف َّر
ا َذا َزال َ ْت َال َّش ْم ُسَ ,و َاك َن ظ ُّل َا َّلر ُجل َك ُطوهل َما ل َ ْم َ ْحي ُ ْ
ض َالْ َع ْ ُ
ِ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ا َّلش ْم ُسَ ,و َوق ُت َصالة ال َمغْرب َما ل ْم يَغ ْب ا َّلش َف ُقَ ,و َوق ُت َصالة العشَ اء اىل ن ْصف الل ْيل
ِ
َا ْ َل ْو َسطَ ,و َو ْق ُت َص َالة َا ُّلص ْبح م ْن ُطلُوع َالْ َف ْجر َما ل َ ْم ت َْطلُ ْع َا َّلش ْم ُس" .أخرجه مسمل.
ونصوص الس نة يف ذل كثرية جدا ،مبا ال يتسع املقام ذلكره.
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فالرشيعة االإسالمية أعطت وقت الصالة أهية عظمية ،حىت أصبح الوقت أآكد رشوط
الصالة ،وجعل الرشع قبول الصالة منوطا ابحملافظة عىل وقهتا ،كام جعل أحب العمل اإىل
هللا الصالة عىل وقهتا ،فعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قال :سألت رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل :أي العمل أحب اإىل هللا تعاىل؟ قال :الصالة عىل وقهتا .قلت :مث
أي؟ قال  :بر الوادلين .قلت :مث أي قال :اجلهاد يف سبيل هللا .قال :حدثين هبن رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ولو استدته لزادين .أخرجه البخاري ومسمل.
وملا اكن أمر الوقت هبذه املثابة من الهية وجدت من املناسب التنبيه عىل أمر خطري يقع
فيه كثري من الناس ،أال وهو تأخري صالة العشاء اإىل ما بعد منتصف الليل ،فقد انترش بني
كثري من الناس أن وقت العشاء ممتد اإىل طلوع الفجر ،حىت جاء يف عبارة كثري من الناس
" :أن الليل لكه عشاء" ،وهذا  -وإان اكن قوال معمتدا مجلع من أهل العمل  -اإال أن النظر يف
أدةل الكتاب والس نة يؤكد عىل أن هذا القول حباجة اإىل اإعادة نظر ،وأن القرب اإىل الصواب
أن وقت العشاء ينهتيي ابنتصاف الليل ،يدل ذلل ما يأيت:
الص َال َة ُدللُوك َّ
الش ْمس ا َىل غَ َسق الل َّ ْيل َوقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر ا َّن قُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر
أوال :قوهل تعاىلَ { :أقم َّ
ِ
ِ
َاك َن َم ْشهُود ًا }ا إالرساء.78-
وقد فرس غسق الليل بظالمه ،وأشد ما يكون اإذا انتصف الليل.
اثنيا :حديث عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام املتقدم ،وفيه"َ :و َو ْق ُت َص َالة
َالْعشَ اء ا َىل ن ْصف َالل َّ ْيل َا ْ َل ْو َسط" .أخرجه مسمل.
ِ
وهذا احلديث ٌّنص يف املسأةل ،فهو رصحي يف أن العشاء ينهتيي وقهتا ابنتصاف الليل.
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اثلثا :حديث جربيل السابق يف اإمامته برسول هللا صىل هللا عليه وسمل :وفيه أنه صىل ابلنيب
صىل هللا عليه وسمل يف اليوم التال العشاء حني ذهب ثلث الليل أو نصفه ،وقال" :هل ما
بني هذين وقت" .رواه امحد والنسايئ والرتمذي بنحوه ،وحصحه اللباين.
وقد وقع نظريه من الكم النيب صىل هللا عليه وسمل من حديث أيب موىس الشعري ريض
هللا عنه ،وهذا يعين أن أداء العشاء يف غري الوقت احملدد يف احلديث ليس يف وقهتا.
الرابع :عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل( :لوال أن
أشق عىل أميت لمرهتم أن يؤخروا العشاء اإىل ثلث الليل أو نصفه).أخرجه أمحد والرتمذي
بس ند حصيح.
اخلامس :عن أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال  :صلينا مع رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل صالة العمتة فمل خيرج حىت مىض حنو من شطر الليل فقال ( :خذوا مقاعدمك ) فأخذن
مقاعدن فقال ( :اإن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإانمك لن تزالوا يف صالة ما انتظرمت
الصالة ولوال ضعف الضعيف وسقم السقمي لخرت هذه الصالة اإىل شطر الليل ).أخرجه
أمحد وأبو داود والرتمذي بس ند حصيح.
السادس :أن فعل النيب صىل هللا عليه وسمل املتواتر عنه أنه اإما أن يصيل العشاء يف أول
وقهتا أو يف ثلث الليل أو نصفه ،ومل حيفظ عنه أنه اكن يؤخر العشاء اإىل ما بعد نصف
الليل.
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فهذه النصوص وغريها كثري جدا تدل ابلقول الرصحي أو ابلفعل عىل أن وقت العشاء ينهتيي
ابنتصاف الليل ،وليس بطلوع الفجر.
أما دليل من قال بأن صالة العشاء ينهتيي وقهتا بطلوع الفجر ،فليس هلم اإال ما يأيت:
الول :حديث أيب قتادة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :ليس يف النوم
تفريط ،اإمنا التفريط عىل من مل يصل الصالة حىت جييء وقت الصالة الخرى).أخرجه مسمل.
ويف هذا دليل عىل أن أوقات الصلوات يتبع بعضها بعضا ،فاإذا خرج وقت صالة دخل
وقت الخرى ،فاإذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر ،مما يدل عىل أنه متصل به.
يض َا َّ َُلل َع ْهنَا قَال َ ْتَ :أع َ َْمت َر ُس ُ
ول َا ََّلل صىل هللا عليه وسمل َذ َات ل َ ْي َ ٍةل
الثاين :فعن عَائشَ َة َر َ
ابلْ َعشَ اءَ ,ح َّىت َذه ََب عَا َّم ُة َالل َّ ْيلَّ ُ ,مث خ ََر َج ,فَ َص َّىلَ ,وقَا َل" :ان َّ ُه ل َ َو ْقهتُ َا ل َ ْو َال َأ ْن َأ ُش َّق عَ َىل ُأ َّميت"
ِ
أخرجه ُم ْس ٌمل.
وهذا يدل عىل أنه صىل بعد ما ذهب عامة الليل ،أي :بعد منتصف الليل.
املناقشة:
أما احلديث الول فاإنه يناقش ابلآيت:
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أوال :أن احلديث ليس فيه النص عىل أن وقت العشاء ميتد اإىل الفجر ،وغاية ما دل عليه
أن الصلوات يتصل وقهتا ببعض ،فاحلديث أفاد ما ذهبوا اإليه ابلظن ،وإان اكن احلديث
أصال يف التحذير من تأخري الصالة عن وقهتا.
اثنيا :أن الفجر ال يتصل مبا بعده -وهو الظهر -ابالإجامع ،مع أن احلديث جيب أن يدل عىل
أن الفجر يتصل ابلظهر ،فاإن خرج الفجر ابالإجامع ،جفائز أن خيرج وقت العشاء ابلنصوص
املتقدمة.
اثلثا :أن هذا احلديث ظين ادلالةل ،وهو مقابل بظن أقوى منه أو مماثل هل ،وهو قوهل تعاىل:
{ َأقم ال َّص َال َة ُدللُوك ا َّلش ْمس ا َىل غَ َسق الل َّ ْيل َوقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر ا َّن قُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر َاك َن َم ْشهُود ًا
ِ
ِ
}ا إالرساء .78فاإن الآية ظنية ادلالةل يف أن العشاء خيرج وقهتا ابنتصاف الليل؛ لن هللا تعاىل
ذكر الصلوات الربعة متصةل ،مث فصل وقال{َ :وقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر} مما يدل عىل أن الفجر ال يتصل
مبا قبهل ،وال ما بعده.
بظن أقوى منه أو
فغاية ما اس تدلوا به هو هذا احلديث ،وهو مع كونه ظنيا اإال أنه قوبل ٍ
مماثل هل ،وسلمت الحاديث الرصحية الخرى من املعارض.
ٍ
أما مناقشة احلديث الثاين :فاإنه ليس فيه اإال قول عائشة ريض هللا عهناَ " :ح َّىت َذ َه َب عَا َّم ُة
َالل َّ ْيل" والصحيح أن املراد بعامة الليل كثري منه ،وليس أكرثه.
قال النووي  ( :واملراد بعامة الليل كثري منه وليس املراد أكرثه ،وال بد من هذا التأويل لقوهل
صىل هللا عليه وسمل  ( :اإنه لوقهتا ) وال جيوز أن املراد هبذا القول ما بعد نصف الليل؛ لنه
مل يقل أحد من العلامء اإن تأخريها اإىل ما بعد نصف الليل أفضل ).
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وعليه فالبد من محل احلديث عىل هذا املعىن ،لن سنته ادلامئة الثابتة عنه صىل هللا عليه
وسمل أنه مل ِّ
يصل العشاء بعد نصف الليل ،ويدل عىل ذل من الس نة ما ال ميكن حرصه يف
هذه الورقات اليسرية.
واخلالصة أن أحصاب هذا القول ليس هلم اإال هذان ادلليالن الظنيان ،وقد أجيب عهنام مبا
عرفتَ ،وسلمت أدةل القول ابنهتاء الوقت بنصف الليل رصحي ًة سامل ًة من املعارض.
فتبني أن الصحيح أن وقت العشاء ينهتيي ابنتصاف الليل ،وأنه ال جيوز تأخري العشاء اإىل ما
بعد ذل اإال لضورة ،أما يف السعة والاختيار ،فال جيوز.
واعمل أن منتصف الليل يكون ما بني وقت غروب الشمس ،ووقت طلوع الفجر ،وهو
يتفاوت صيفا وش تاء ،وليس عند الساعة الثانية عرشة كام يظن عامة الناس.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/2/14هـ

حمك حتريك الس بابة عند قراءة التحيات يف الصالة
بسم هللا الرمحن الرحمي السالم عليمك و رمحة هللا عند قراءة التحيات يف الصالة  ,هل
جيب حتريك الس بابة يف اول التحيات اىل اخره أم فقط عند قول اشهد ان ال اهل الا
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هللا و اشهد ان محمدا رسول هللا مىت جيب حتريك الس بابة الرجاء التوضيح بشلك مفصل
جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
الس نة الثابتة عن رسول هللا صىل هللا وسمل أنه حيرك الس بابة يف التشهد ،يدعو هبا،
وينظر اإلهيا ،وقد اس تدل الش يخ ابن عثميني هبذا احلديث( :حيركها يدعو هبا) عىل أن
حتريك الس بابة يف التشهد يكون عند لك مجةل دعائية ،فقال  -رمحه هللا  -يف الرشح
املمتع" :دلت الس نة عىل أنه يشري هبا عند ادلعاء؛ لن لفظ احلديث( :حيركها يدعو هبا)،
حركْ اإشار ًة اإىل علو املدعو  -س بحانه وتعاىل  -عىل هذا فنقول" :السالم
فلكِّام دعوت ِّ
عليك أهيا النيب" فيه اإشارة لن السالم خرب مبعىن ادلعاء" ،السالم علينا" فيه اإشارة،
"اللهم ص ِّل عىل محمد" فيه اإشارة" ،اللهم ابرك عىل محمد" فيه إاشارة" ،أعوذ ابهلل من
هجّن" فيه اإشارة" ،ومن عذاب القرب" اإشارة" ،ومن فتنة احمليا واملامت" اإشارة،
عذاب ِّ
"ومن فتنة املس يح ادلجال" إاشارة ،ولكام دعوت تشري اإشار ًة اإىل علو من تدعوه  -س بحانه
وتعاىل  ،-وهذا أقرب اإىل الس نِّة".
وقال الش يخ ابن ابز:
فأجاب" :الس نة للمصيل حال التشهد أن يقبض أصابعه لكها أعين أصابع الميىن ،ويشري
ابلس بابة وحيركها عند ادلعاء حترياكً خفيف ًا اإشارة للتوحيد ،وإان شاء قبض اخلنرص والبنرص
وحلق االإهبام مع الوسطى ،وأشار ابلس بابة لكتا الصفتني حصتا عن النيب  -صىل هللا عليه
وسمل  ،-أما يده اليرسى فيضعها عىل خفذه اليرسى مبسوطة ممدودة أصابعها اإىل القبةل،
وإان شاء وضعها عىل ركبته ،لكتا الصفتني حصتا عن النيب  -صىل هللا عليه وسمل "-وهللا
املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 27/9/1435هـ
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حمك من يتأخر بصالة الفجر حىت طلوع الشمس
ان احيان مااحصى عىل صالة الفجر فاحصى الساعه  9هل اصيل الفجر اول مااقوم او
اصلهيا مع وقت صالة الظهر
سؤال الثاين اخوي يداوم مبنطقه بعيد فاذا زارن ملدة يومني اىل ثالث يقرص ابلصالة هل
هذا حصيح وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
أوال البد أن تعلمي أن تأخري الصالة اإىل خروج وقهتا كبرية من الكبائر ،وقد ذهب مجع من
أهل العمل اإىل تكفري من تعمد تأخري الصالة عن وقهتا ،فبداية هذا ذنب كبري ،وذلا ذهب
ش يخ االإسالم إاىل أن من ترك الصالة حىت خرج وقهتا ال يقضهيا أصال ،تعزيرا وتنكيال هل،
ويعلل ذل بأنه اإذا صالها بعد خروج وقهتا فقد صالها عىل غري أمر هللا وأمر رسوهل
صىل هللا عليه وسمل ،ومن معل معال ليس عليه أمر هللا وأمر الرسول صىل هللا عليه
وسمل فهو مردود.
وذهب البعض اإىل أنه يصلهيا مبجرد الاستيقاظ ،وهذا أحوط.
لكن احرص أخيت الكرمية أن تستيقظي قبل طلوع الشمس ،لنه اإذا طلعت الشمس
خرج وقت الفجر.
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وابلنس بة لخيك ،فاإن كنمت أنمت يف نفس بدله ،أي وطنه الصيل ،فليس هل الرتخص
برخص السفر ،لكن اإن اكنت بدلمك ليست وطنا أصليا هل ،واكنت من حيث العرف سفرا،
فال بأس ابلقرص اإن اكن منفردا أو اإماما ،علام أن الواجب عليه الصالة مع امجلاعة ،وهذا
يعين أنه يأمت ابملقمي ،فيمت صالته معه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 26/5/1435هـ

حمك القنوت املتواصل يف صاله الفجر
ما حمك القنوت املتواصل يف صالة الفجر؟ ما حمك صاله جنازه الغائب؟
امحلد هلل ب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما القنوت املتواصل يف صالة الفجر ،فهذا ليس من الس نة يف شئ ،وأكرث أهل العمل
عىل عدم س نيته ،والقول به هو املشهور من مذهب الشافعية ،والوىل عد ُمه قطعا ،وال
بأس مبتابعة االإمام اذلي يقنط ،كام قاهل ش يخ االإسالم ابن تميية رمحه هللا وغريه .أما صالة
اجلنازة عىل الغائب ،فهيي اإمنا ترشع فمي اإذا اكن الغائب هل مزنةل كبرية ،وإاال فال ترشع،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 22/3/1435هـ
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انتقاض الوضوء أثناء الصالة
السؤال :السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اإذا انتقض وضوء االإنسان أثناء الصالة فهل
يعيدها لكها من جديد أم يتوضأ ويمكل من حيث قطع ؟
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اإذا انتقض الوضوء أثناء الصالة ،ولو يف التشهد الخري وجب عليه اخلروج والوضوء ،مث
اإعادة الصالة من أولها ،لن الوضوء رشط يف حصة الصالة ،والصالة ال تتجزأ ،وهللا
املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف15/8/1433:هـ

حمك القرص يف الصالة للمسافر
اىل مىت جيوز للمسافر ان يقرص و هل هذه القاعدة حصيحة (مادمت تنوي الرجوع فانت
مسافر)
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الصحيح من أقوال أهل العمل أن الرتخص برخص السفر يبقى ما بقي السفر.
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وأما القاعدة ،فهذا اللفظ غري حصيح ،والصحيح أنك ما دمت مل تنو الاستيطان فأنت
مسافر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 7/6/1435هـ

ما حمك اكتشاف النجاسة داخل الصالة أو بعد الانهتاء؟
سالم عليمك ،ما حمك اكتشاف النجاسة داخل الصالة أو بعد الانهتاء؟ جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
عىل املسمل أن يبادر إابزاةل النجاسة مبجرد العمل هبا ،وهذا هو الحوط والمكل دلينه ،فاإن
عمل هبا أثناء الصالة ،فالواجب إازالهتا يف احلال وإاال بطلت صالته ،وهذا برشط أال تكون
ا إالزاةل تض ابلعورة ،كن تكون النجاسة يف الثوب العلوي أو اجلورب وحنوه ،أما اإن
اكنت يف املالبس ادلاخلية فالواجب عليه اخلروج من الصالة ،وإازالهتا ،مث اس تئناف
الصالة،وال يض هذا بوضوئه.
وإان عمل هبا بعد الانهتاء فال شئ يف ذل ،وال يعيد الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 18/3/1435هـ
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حمك الصالة يف ماكن غري نظيف
السالم عليمك ايش يخ هل جيوز الصاله يف ماكن غري نظيف مثل السجاد اليل يف مصىل
سواء اكن يف احلديقه او السوق او املسجد
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
أمه شئ طهارة البقعة ،وعدم مبارشة النجاسة بأعضاء السجود ،أما مسأةل النظافة فهيي من
الكامل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 17/2/1435هـ

هل جيوز امجلع بني الصلوات لك يوم ؟؟
ان امعل دلى حماسب ( مس يحى) وقت العمل من  8.30صباحا اىل  9مساء ووقت
الصالة مسموحة ىف وقت الربيك فقط فكيف اصىل لك الصلوات خالل اليوم هل جيوز
ىل ان امجع بني الصلوات لك يوم؟
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
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رص عىل هذا المر فالواجب عليك ترك العمل ،وال جيوز مجع الصلوات لهذا المر،
اإن أ َّ
بل الواجب أداء لك صالة يف وقهتا ،والعمل عند غري مسمل ليس عذرا يف أداء الصالة يف
غري وقهتا ،فاإن ريض بأداء الصالة يف وقهتا ،وإاال فالواجب ترك العمل ،ومن ترك شيئا هلل
عوضه هللا خريا منه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 7/1/1435هـ

حمك من فوت بعض الصلوات ومجعها مع صالة العشاء
سؤال هل شقني الاول اين ام جديده بفضل هللا و هل امحلد لكن لالسف بعد انقضاء الاربعني
قرصت يف الصالة بسبب انشغال بطفليت حيث اين قليهل اخلربه يف الامومه فكنت انشغل
بباكهئا و مس تلزماهتا و افوت بعض الصلوات مث امجعها مع صالة العشا ان اس تطعت و
احيان كنت اجد نفيس مهنكه فااجلها للغد و بذا ترامكت عيل صلوات كثريه حيت اين فقدت
عددها فكيف اكفر عن ذنيب ؟ و كيف اعوضها و الآن و ان احاول جاهده الا افوت اي
صالة فاين ال اس تطيع اداء السنن مع الصلوات الشق التاين فهو اين سافرت خارج البالد
و كنت ال اعمل املده اليت ساقضهيا فقرصت يف الصالة مده اس بوعني و حني عمل زويج
اخربين ان هذا حرام و ان املده تلت اايم فقط فاتمتت الصالة يف الاس بوع الثالث و حتدد
موعد سفري اخريا فاكن مدة وجودي خارج البالد مخسه و عرشون يوما ابلامتم مفاذا افعل
ابلنس به لالس بوعني اذلين قرصت فهيم الصالة ؟ و جزامك هللا خريا  ,ارجو الرد رسيعا فال
يعمل اي منا ميت ميوت و اخاف ان اموت عيل هذا احلال

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي94 | .

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
نشكر ل أخيت الكرمية حرصك ،ونسأل هللا أن يتقبل منا ومنك صاحل العامل.
ابلنس بة للسؤال الول ،اإن اكن العهد بتكل الصلوات قريبا ،فالوىل املبادرة بقضاء لك صالة
أوقعتهيا يف غري موعدها ،واجهتدي يف حتديد عددها ،وإان اكن العهد بعيدا ،مفا عليك اإال
التوبة ،واالإكثار من النوافل.
أما صالتك يف السفر ،فال نرى بأسا مبا صنعت ،فقد ذهب مجع من أهل العمل اإىل أن
املسافر يقرص اكمل مدة سفره ،ولو طالت ،وهو اختيار ش يخ االإسالم ابن تميية ،واختاره
الش يخ ابن عثميني ،فال حاجة لقضاء تكل الايم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 25/8/1435هـ

حمك الصالة لعاري اذلراعني؟
هل توز الصالة لعاري اذلراعني؟
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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تغطية اذلراعني ليس من رشوط أو واجبات الصالة ،ولعكل تقصد الكتفني ،وعل ٍِّ
لك،
فالس نة تغطية الكتفني ،أما اذلراعان ،فليس عليك حرج يف كشفهام ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 21/4/1435هـ

حمك من يصيل صالة الفجر يف غري وقهتا
ما حمك من نم حىت الصباح وما صىل صالة الصبح وهذا يكون دامئا علام ابنه التوجد يف
هذه املنطقة مساجد وال تسمع الاذان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
من يفعل ذل عن معد فهو أآمث ،سواء وجد مساجد يف املنطقة أم مل توجد ،وأما سامع
الذان فهو ليس رشطا يف أداء الصالة يف وقهتا ،والواجب متابعة أوقات الصالة بأي طريق،
سواء الراديو أو التلفاز أو برامج اجلوال أو المكبيوتر ،فالوصول ملواقيت الصالة أمر ميسور
للغاية ،فاإن نم عن الصالة حىت خرج وقهتا ،فهو أآمث ،وفاعل لكبرية من الكبائر ،وعليه التوبة
واالإنبة اإىل هللا ،وليعمل من الآن أنه ال جيوز يف قول عامة العلامء اإخراج الصالة عن وقهتا
معدا ،ومن أهل العمل من اعترب ذل موجبا للكفر ،مث اإن أدى الصالة بعد خروج وقهتا
فاإهنا مردودة عليه ،غري مقبوةل ،وقد جاء يف معجم الطرباين الوسط ،والبهيقي يف شعب
االإميان  ،وغريهام بس ند فيه ضعف عن أنس بن مال ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا
عليه وسمل قال ( :من صىل الصالة لوقهتا وأس بغ وضوءها وأمت لها قياهما وخشوعها وجسودها
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خرجت ويه بيضاء مسفرة تقول حفظك هللا كام حفظتين ،ومن صىل الصالة لغري وقهتا
فمل يس بغ وضوءها ومل يمت لها خشوعها وال ركوعها وال جسودها خرجت ويه سوداء مظلمة
تقول ضيعك هللا كام ضيعتين حىت اإذا اكنت حيث شاء هللا لفت كام يلف الثوب اخللق مث
رضب هبا وهجه ) ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 2/6/1435هـ

حمك اإقامة مصىل للنساء
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل س يد املرسلني وبعد دلينا يف احلي مسجد
خطط يف الاصل ليس تعمل الطابق الاريض كروضة اسالمية ،ورأت جلنة املسجد بعد
اجناز البناء ان يس تعمل مكصىل للنساء ،مث رأت اللجنة أن املساحة كبرية وعدد النساء الاليت
يصلني فيه يوم امجلعة ال يتجاوز  30-20امرأة .فقررت اللجنة اقتطاع مساحة تتسع ل
 100امرأة لتبقى مصال للنساء وبقية املساحة تكون قاعة لفعاليات اسالمية ومن مضهنا
اس تعاملها كبيت أجر للحي ،علام ابن احلاجة ماسة ذلل .وحنن الآن يف مرحةل متقدمة من
تهزي القاعة ،حبث أشاع عضو جلنة سابق أن دليه فتوى ابن هذا الامر ال جيوز رشعا !!!
هل هناك أساس رشعي ملا يدعيه ،فقد أاثر الامر بلبةل وفتنه ،فرنجو أجابتمك بأرسع ما
ميكن جزامك هللا خريا
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امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
ليس يف معلمك هذا بأس ،بل ابلعكس اإنشاء قاعة أوىل من مصىل نساء ،وال مانع من تهزي
ماكن مناسب لعدد النساء املذكور ،أما القاعة فالنفع هبا أكرب ،ويه أوىل ابملاكن من مصىل
النساء ،وليس للخوف مربر رشعي ،بل املرأة من حيث الصل غري مطالبة ابلصالة يف
جامعة ،ويف احلديث الصحيح ( :وبيوهتن خري لهن ) ،ويف احلديث الصحيح ( :وصالتك
يف بيتك خري ل من صالتك يف مسجد امجلاعة )وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 22/1/1435هـ

حمك الصالة ملن فقد عقهل
السالم عليمك وادلي ش يخ كبري يف السن 80س نة واكن يصيل ابنتظام الاتذكره ان و مرض
قبل عدت اشهر اعتقد بأنه اصيب جبلطة دماغية و بعون هللا شفي تقريب ًا من ااثر تكل
اجللطة ولكن مل يعد يصيل فسألته مل ال تصيل فقال ال اتذكر اي يشء عنة و لكامتة و حراكتة
مفا حمك ادلين يف ذل
مالحظة انه ال يس تطيع التطهر من جناس ته الا مبساعدة خشص ما
وجزامك هللا خري ًا
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
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اإن فقد الشخص عقهل مل يعد مطالبا ابلتاكليف؛ لن العقل مناط التلكيف ،وعليه فليس
عليه شئ ،حىت الطهارة ال يلزم هبا ،اإال من ابب إازاةل الذى ،وليس من ابب التلكيف
الرشعي ،فاإن عاد اإليه عقهل وجب عليه التطهر والصالة ،ويساعد يف الطهارة قدر
الاس تطاعة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 10/2/1435هـ

حمك من مل يص ِّل يومني متتاليني ،وكيفية القضاء
خشص مل يصيل يومني متتاليني ودخل يف اليوم الثالث هل يقيض اليومني الفائتني قبل الصالة
الوىل لليوم الثالث أو قضاء لك وقت مع وقته يف اليوم الثالث
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الواجب عليه التوبة أوال ،مث عليه أن يقيض هذه الايم يف احلال ،وال يؤخر اإال اإن جعز عن
الاس مترار ،وأما قضاء صالة مع صالة يف نفس اليوم ،فهذا ال أعمل هل أصال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 10/1/1435هـ
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كيفية صالة س نة الظهر
جزامك هللا خري  ،أريد معرفة الكيفية لـ س نة صالة الظهر ماقبلها  ،أي الربع ركعات اليت
تكون قبلها تكون مثىن ومثىن بـ تشهدين وتسلميتني أم أربع ركعات وسالم واحد..؟
وشكر ًا .
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
الصحيح يف النوافل معوما يف الليل أو الهنار أهنا مثىن مثىن ،ويف احلديث يف الصحيحني
عن عائشة ريض هللا عهنا عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :صالة الليل مثىن مثىن)
ويف زايدة لمحد وأيب داود والرتمذي وابن ماجه وحصحه اللباين عن ابن معر ريض هللا
عهنام عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :صالة الليل والهنار مثىن مثىن) وهذا هو مذهب
امجلهور ،أما قول عائشة ريض هللا عهنا يف وصف صالة النيب صىل هللا عليه وسمل يف
الليل ( :يصيل أربعا فال تسأل عن طولهن وحس هنن) فاملراد بتشهدين وسالمني ،معال
حبديهثا السابق ،وأما صالته صىل هللا عليه وسمل ثالاث ومخسا وس بعا ،فهذا يف الوتر ،وليس
يف الصالة الثنائية ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 22/4/1435هـ
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حمك من فاته مجيع الفروض
امحلد هلل والصالة والسالم المتان المكالن عىل رسوهل الكرمي محمد وعىل أهل وسمل
سافرت للخارج بقصد العالج ومت اإجراء معلية ل وبعد اإفاقيت من البنج أتضح ل بأنه فاتتين
صالة الظهر والعرص واملغرب ومعها العشاء .وعزمت عىل التولك عىل هللا ومجعها ومت ذل
بدون وضوء وصليت وأن مس تلقي عىل ظهري وبدون متكين من حتديد القبةل .بعدها نقلت
إاىل غرفة خاصة وصليت الفروض مجع ًا وقرص ًا ملدة ثالث أايم بنفس الطريقة كوين كنت
ضعيف واليوجد من يساعدين عىل الوضوء مع وجود قسطرة للبول أعزمك هللا موصوةل معي.
سؤال أاثبمك هللا ,,هل مامقت به صواب أوكنت عىل خطأ يس توجب مين اإعادة مافاتين من
صالوات يف تكل الفرتة؟؟ كذل عندي أسهم من س نة  2006ومنذ ذل الوقت وأن يف
خسارة ولكين مل أزكهيا منذ ذل الوقت كوين ال أس تطيع البيع مهنا بسبب اخلسارة اجلس مية..
سؤال هنا ماذا يتوجب عيل القيام به الآن علامً بأن قمية السهم الليت أمتلكها وصلت قميهتا
تقريبا  190ألف رايل سعودي؟؟ أفيدوين جزامك هللا عين وعن املسلمني خري اجلزاء
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
أما الصلوات مفا اكن بغري طهارة جيب اإعادته ،سواء يف الايم الوىل أو الخرية ،عىل أنه
جيب أن تعمل أن القرص ال جيوز اإال يف السفر فقط ،بالف امجلع ،فهو جائز ولو يف احلض،
برشط وجود عذر قاهر ،فعليك اإعادة تكل الصلوات مجيعها ،لكوهنا بغري طهارة ،ولكون
بعضها مقصورا ،وأنت يف حض.
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أما السهم فاإن كنت عاجزا عن البيع ،مبعىن أنك تعرضها لكن ال يوجد من يشرتهيا ،فال زاكة
فهيا حىت تباع ،مث تزىك عن س نة ماضية احتياطا.
أما اإن كنت قادرا عىل البيع ،لكنك تنتظر ارتفاع السعر ،فهو مال مملوك ل ملاك اتما ،وهو
ابلغ النصاب ،وحال عليه احلول ،فتجب فيه الزاكة  ،وتقيض ما فاتك من س نوات ،فتقدر
قمية السهم يف لك س نة ماضية ،مث خترج زاكة هذه الس نة ،أعانك هللا ووفقك.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 2/7/1435هـ

الذاكر بعد الصالتني اجملموعتني
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول هللا صىل هللا عليه وعىل أهل وحصبه
أمجعني ،وبعد
فالظهر أنه يسن ا إالتيان بأذاكر الصالة بعد الانهتاء من الصالتني اجملموعتني ،وذل أن
يأيت الشخص بأذاكر لك صالة مهنام ،يبدأ ابلخرية مهنام ،كن يبدأ بأذاكر صالة العرص أو
العشاء ،مث أذاكر الصالة الوىل ،وليس هذا مما يقال فيه :س نة سقط حملها ،اإمنا تعذر فعلها
يف حملِّها للجمع ،والعهد قريب ،فيُسن أن يأيت هبا.
وال يظهر ل ترتيب معني لهذه الذاكر ،غري ما ورد من كون النيب صىل هللا عليه وسمل
يبدأ ابالس تغفار ،وقوهل :اللهم أنت السالم ومنك السالم ،..وفمي سوى ذل فال يظهر من
معني ،فاإن قدَّم القرأآن عىل غريه اكن حس نا ،والمر يف ذل واسع.
تيب ٌ
الس نة تر ٌ
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3/13هـ
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي102 | .

صالة الفجر بعد طلوع الشمس
حضتك ان دوايم من  8الصبح ل 12الظهر ومن  4العرص ل  11ابلليل وامحلد هلل
حمافظ عىل لك الصلوات يف معادها بس الفجر مابصليه يف موعده بصليه اول مأحصى
الصبح قبل ادلوام هل جيوز وال الزم أحصى أصليه يف املوعد
امحلد هلل رب العاملني ،وأصيل وأسمل عىل نبينا محمد وعىل أهل وأحصابه أمجعني  ،وبعد.
فتأخري الصالة حىت خروج وقهتا كبرية من الكبائر ،وخيرج ُ
وقت صالة الفجر بطلوع
جفر قبل طلوع
الشمس ،فتكون يف هذا الوقت يف غري وقهتا ،وليس كام يظن الناس أهنا ٌ
وصبح بعد طلوع الشمس ،فهذا ابطل من القول؛ ذلا عليك التوبة من هذا
الشمسٌ ،
الفعل املشني ،والرجوع اإىل هللا تعاىل والاس تعانة به ،وفعل الس باب املعينة عىل أداء
صالة الفجر يف وقهتا ،ومحل النفس عىل عدم اإخراج أي صالة عن وقهتا ،فاإن هللا تعاىل
الص َال َة َاكن َْت عَ َىل الْ ُم ْؤمن َني ك َت ًااب َم ْوقُواتً } [النساء]103 :؛ قال أهل
يقول { :ا َّن َّ
ِ
ُ
العمل":الوقت أآكدُ أراكن الصالة" ولكام تعمد العبد هذا المر ،ومل يقم مبا جيب عليه لداء
الصالة يف وقهتا اكن أعظم وأشد خطرا ،فبادر أيخ الكرمي ابلتوبة ،سائلني هللا تعاىل لنا
ولمك العفو واملغفرة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1438/8/22هـ
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حمك الصالة قاعدا مع القدرة عىل القيام
فضيةل ش يخنا ،نرجو منمك بيان حمك الصالة قاعدا مع القدرة عىل القيام ،فاإن بعض املرىض
يكون عاجزا عن السجود ،لكن قادر عىل القيام ،ومع ذل يصيل قاعدا ،مفا حمك صالته؟
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد:
القيام يف الصالة ركن من أراكهنا ،ال تصح الصالة اإال به عند القدرة عليه ،فال جيوز لحد أن
يصيل الفريضة جالس ًا ،اإال لعذر من مرض أو خوف أو ضعف عن القيام ،قـال تعاىل) :
َوقُو ُمو ْا َِّلل قَانت َني ( البقرة ،238-قال يف البحر الرائق رشح الكزن" :واملراد به القيام يف
الصالة ابإجامع املفرسين ،وهو فرض يف الصالة للقادر عليه يف الفرض وما هو ملحق به،
واتفقوا عىل ركنيته".
اَلل َع ْن ُه قَا َلَ :اكن َْت يب
يض َّ ُ
وأخرج البخاري يف حصيحه من حديث ْمع َر َان ْبن ُح َص ْ ٍني َر َ
(ص ِّل قَائ ًما فَا ْن ل َ ْم ت َ ْس َتط ْع
ب َ َواس ُري .فَ َسأَلْ ُت النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
الص َالة؟ فَ َقا َلَ :
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َع ْن َّ
ِ
فَ َقاعدً ا فَا ْن ل َ ْم ت َ ْس َتط ْع فَ َع َىل َجنْ ٍب) ،ويف حديث املس ئي يف صالته قال صىل هللا عليه
ِ
ُّ
متقر ٌر يف الصالة ،وقد
مر
أ
القيام
ن
أ
عىل
ل
يد
مما
احلديث)
..
الصالة
إىل
ا
مقت
إذا
ا
وسمل( :
ٌ ِّ
اتفق أهل العمل عىل ركنية القيام يف الصالة ،وأنه من أآكد أراكهنا ،ومعلوم أن ترك الركن مع
القدرة عىل االإتيان به يبطل الصالة ،قال ابن قدامة " :فأما من وجب عليه القيام فقعد فاإن
صالته ال تصح لنه ترك ركن ًا يقدر عىل االإتيان به".
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لكن يسقط القيام ابالتفاق عند العجز عنه كام دل عليه حديث معران السابق ،وقواعد رفع
اَلل َع ْن ُه قَا َلَ :س َقطَ َر ُس ُ
احلرج يف الرشع ،وملا يف الصحيحني َع ْن َأنَس ْبن َم ٍ
ول
يض َّ ُ
ال َر َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل م ْن فَ َر ٍس فَخُد َش َأ ْو فَ ُجح َش شقُّ ُه ْ َاليْ َم ُن ،فَدَ َخلْنَا عَلَ ْيه ن َ ُعو ُد ُه
َّاَلل َص َّىل َّ ُ
الص َال ُة فَ َص َّىل قَاعدً ا فَ َصل َّ ْينَا قُ ُعودًا  ..احلديث.
ض ْت َّ
فَ َح َ َ
كذا اإن اكن الشخص قادرا عىل القيام لكن القيام يضعفه ،أو يزيد من مرضه ،فقد حيك
االتفاق عىل جواز صالته قاعدا.
بناء عىل ذل فاإن اكن الشخص مريضا ،ويعجز عن الركوع أو السجود وحنوه مع قدرته التامة
عىل القيام ،فاإن اذلي يسقط عنه فقط هو ما يعجز عن االإتيان به ،فال يعين أنه عاجز -
مثال -عن السجود أن يبدأ صالته قاعدا وهو قادر عىل القيام ،بل يقوم ،مث يسقط عنه
السجود يف موضعه ،ويأيت به عىل الوجه اذلي يقدر عليه ،معال بقواعد الرشع يف هذا
الباب ،من التخفيف ورفع احلرج وحنوه ،فاإن قعد مع القدرة عىل القيام بطلت صالته،
ووجب عليه اإعادهتا.
تنبيه:
حيسن التنبيه عىل أن للشخص أن يرتك القيام مع القدرة عليه يف النفل خاصة ،ففي حصيح
اَلل عَلَ ْيه
مسمل َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن َ ْمع ٍرو ريض هللا عهنام قَا َلُ :حدِّ ثْ ُت َأ َّن َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
الص َالة  ..احلديث) فهذا احلديث فيه ادلالةل عىل
(ص َال ُة َّالر ُجل قَاعدً ا ن ْص ُف َّ
َو َس َّ َمل قَا َلَ :
جواز الصالة قاعدا مع تنصيف الجر ،لكنه محمول عىل صالة النفل يف قول عا َّمة أهل العمل،
وليس فيه خالف فمي أعمل ،قال ابن قدامة" :ال نعمل خالف ًا يف اإابحة التطوع جالس ًا وأنه يف
القيام أفضل"؛ وذل أن الرشيعة تي ِّرس يف النوافل ما ال تيرسه يف الفرائض ،أرأ َ
يت الصا َمئ
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نف ًال؟ هل أن يصوم أثناء الهنار ،وذل تسهيال عليه ،وال جيوز ذل يف الفريضة ،لكن ملا اكن
تشوف لكرثة النوافل َّيرس فهيا ما مل ييرسه يف غريها.
الرشع ي َّ
وهبذا يظهر بطالن قول من قال" :من نيس وهو صامئ نفال فألك أو رشب فصومه ابطل"!!
قلت :بل قوهل هو الباطل ،فاإن هللا عذره يف الفريضة ،فعذر النايس يف النفل من ابب
أوىل ،وأقول  -كام قال س يد اخللق صىل هللا عليه وسمل " :-فليمت صومه ،ف إامنا أطعمه هللا
وسقاه" ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف اخلامس والعرشين من رجب لعام 1432هـ

الصلوات الفائتة
تيب بني َّ
الرت ُ
الصبح ،بأهيام يبدأ  :الصبح أم الظهر ؟
أ َّذن الظه ُر وهو مل يص ِّل َ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فقد اقتضت أصول الس نة أن يكون قضاءالفوائت مرت َّب ًا ،ففي الصحيحني عن َجابر ْبن َع ْبد
َّاَلل ريض هللا عهنام أن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه جاء يوم اخل َ ْندَ ق ب َ ْعدَ ما غَ َربَت
الشمسَ ،جف َع َل ي َُس ُّب ُكفَّ َار قُ َري ٍْش ،قال :اي رسول هللا ،ما ك ْد ُت ُأ ِّ
صىل العرص حىت اكدت
ُ
الشمس تَ ْغ ُر ُب ،فقال النيب صىل هللا عليه وسمل" :وهللا ما َصل َّ ْيهتُ َا" ،ف ُق ْمنَا اإىل ب ُ ْط َح َان،
ُ
الشمس ،مث َّ
املغرب.
صىل بعدَ ها َ
فتَ َوضَّ أَ للصالة ،وتوضَّ أْن لهاَ ،فص َّىل َ
العرص بعدَ ما غَ َربَت ُ
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اَلل عَلَ ْيه
ويف حصيح مسمل من حديث أيب قتادة ريض هللا عنه يف قصة نوم النيب َص َّىل َّ ُ
َو َس َّ َمل وأحصابه عن صالة الفجر يف السفر حىت طلعت الشمس  ،قال أبو قتادة َّ ُ ( :مث َأ َّذ َن
بال ٌل اب َّلصالة  ،فَ َص َّىل َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َر ْك َع َت ْني َّ ُ ،مث َص َّىل الْغَدَ ا َة فَ َصنَ َع َ ََك
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
لك ي َ ْو ٍم ) .قال النووي" :قَ ْوهل ََ َ ( :ك َاك َن ي َ ْصنَع ُ ِّ
َاك َن ي َ ْصنَ ُع ُ َّ
لك ي َ ْوم ) فيه  :ا َش َارة ا َىل َأ َّن
ِ ِ
ص َفة قَضَ اء الْ َفائ َتة َكص َفة َأدَاهئَا" اهـ .
داء" فقضاء العبادة كداهئا ،فكام تب الصلو ُات مرتب ًة
كام أن القاعدة" :أن القضاء حييك ال َ
داء ،فكذا قضا ُؤها جيب أن يكون مرت َّب ًا.
أ ً
غري أن أهل العمل تنازعوا يف الرتتيب بني الفوائت من ُ
حيث وجوبُه عىل أقوالٍ  ،فقد قال
أكرث أهل العمل بوجوبه.
فذهب احلنفية اإىل الوجوب برشط أال يتجاوز يوما ولي ًةل ،ف إان زاد سقط الرتتيب؛ دفعا
للمشقة ،وهو املشهور من مذهب املالكية  ،غري أنه لو َّ
صىل عندمه بغري ترتيب َّ
حصت مع
االإمث ،بالف احلنفية القائلني ببطالهنا يف تكل احلال.
وقال احلنابةل بوجوبه مطلقا ،فال يصح عندمه قضاء الفوائت اإال مرت َّبا ،ولو اكن جاهال،
وانفرد الشافعية ابلقول ابس تحبابه مطلقا.
وهذا اإن عمل ابلفوائت قبل الصالة ،ويه احلاةل الوىل.
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احلاةل الثانية :اإن عمل ابلفائتة أثناء صالة احلارضة ،فاإنه ي ُّمت اليت هو فهيا نف ًةل ،مث يصيل الفائتة،
مث احلارضة؛ للمحافظة عىل الرتتيب  ،وهو املشهور من مذهب أمحد.
احلاةل الثالثة :اإن تذكر الفائتة بعد صالة احلارضة ،فيكتفي بقضاء الفائتة دون احلارضة عىل
الراحج ،وهو مذهب امجلهور.
احلاةل الرابعة :اإن عمل ابلفائتة وقد تضايق ُ
غري صال ٍة واحد ٍة،
وقت الصالة احلارضة فمل َيس ْع ْ َ
تكون الصالاتن فائتتني ،مث يقيض
فأك ُرث أهل العمل عىل وجوب البدء ابحلارضة ،حىت ال َ
الفائت َة ،بل قال الشافعي :يلزمه أن يبدأ ابحلارضة ،ويأمث بتأخريها عن الفائتة  ،وال يصيل
احلارضة مرة اثنية عىل الراحج؛ فاإن هللا تعاىل مل يوجب عىل عباده العباد َة مرتني ،وهو اختيار
ش يخ االإسالم يف لك احلاالت.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/2/22هـ

ُ
القنوت يف الف ْجر
هل يرشع دعاء القنوت يف صالة الفجر؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ٍ
اختالف يف ثبوته يف الوتر ،ففي الصحيحني
فاإن دعاء القنوت اإمنا ثبت يف النوازل فقط ،مع
من حديث أنس بن مال ريض هللا عنه قال :بعث النيب صىل هللا عليه وسمل س بعني
رج ًال حلاجة ،يقال هلم القراء ،فعرض هلم حيان من سلمي :رعل وذكوان عند برئ يقال لها :برئ
معونة  ،فقال القوم :وهللا ما اإايمك أردن ،وإامنا حنن متازون يف حاجة النيب صىل هللا عليه
شهرا يف صالة الغداة.
وسمل فقتلومه ،فدعا النيب صىل هللا عليه وسمل ً
شهرا متتاب ًعا
وعن ابن عباس ريض هللا عهنام قال ( :قنت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ً
 ،يف الظهر والعرص واملغرب والعشاء وصالة الصبح ،يف دبر لك صالة  ،اإذا قال :مسع هللا
ملن محده من الركعة الآخرة ،يدعو عىل أحياء من بين سلمي عىل رعل وذكوان وعُصية،
ويؤ ِّم ُن َم ْن خل َف ُه ) .أخرجه أمحد وأبو داود ،وحس نه اللباين.
أما القنوت يف الفجر ،فمل يثبت عن النيب صىل هللا عليه وسمل من طريق حصيح ،فقد
صىل هللا عل ْيه َّ
رسول هللا َّ
أخرج أمحد من حديث أ ٍنس ريض هللا عنه قال" :ما زا َل ُ
وسمل
يقنُت يف الف ْجر َّ
حىت فارق ادلُّ نيا"  ،وهذا احلديث ضعيف ال تقوم به جحة ،كام أن معىن
احلديث ال يفيد مرشوعية هذا ادلعاء اخلاص املشهور" اللهم اهدن فمين هديت  ..إاخل" فاإن
القنوت يف اللغة هو طول القيام والطاعة ،قال تعاىل{َ :اي َم ْر َ ُمي ا ْقنُيت ل َرب ِّك َو ْاجسُدي َو ْار َكعي
َم َع َّالراكع َني} [أل معران ،]43 :فليس املراد أنه يقنت بعد الفجر هبذا ادلعاء اخلاص.
صىل هللا عليه َّ
القمي  " :ومل ي ُك ْن من هديه َّ
وسمل ال ُقنوت فهيا -أي :صالة الفجر-
قال ابن ِّ
صىل هللا عل ْيه َّ
دامئًا ،ومن املُحال أ َّن رسو َل هللا َّ
وسمل اكن يف ِّ
لك غداة ب ْعد اعتداهل من
ُّالركوع يقول" :اللَّهُ َّم اهدين فمي َ ْن هديْت ،وتولَّين فميَن تولَّيت  ...اإخل" ،ويرفع بذل صوتَه،
يضي ُعه
و ِّ
يؤمن عل ْيه أحصابُه دامئًا اإىل أن فارق ادلنيا ،مث ال يكون ذل معلو ًما عند ال َّمة ،بل ِّ
ومجهور أحصابه".اهـ.
أكرث ُأ َّمته
ُ
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وقد قال سعد بن طارق الجشعي ريض هللا عنهُ :
"قلت ليب :اي أبت ،إان َّك قد صل َّ َ
يت
صىل هللا عل ْيه َّ
خلْ َف رسول هللا َّ
وسمل وأيب بك ٍر ُومعر وعامثن وعيل ريض هللا ْعهنم هاهُنا
بينُ ،م ْح ٌ
وابلكوفةُ ،
دث" .روا ُه أمحد
منذ َمخس س نني ،فاكنوا يق َ
نتون يف الفجر؟ فقال :أ ْي َّ
والرتمذي  ،وحصحه.
خلف من ُ
فالقنوت يف الفجر يف غري نزةل ال يرشع ،لكن اإن صىل الشخص َ
يقنت يف الفجر
فاإنه يؤ ِّمن عىل دعائه ،فقد نص االإمام أمحد عىل ذل ،مع أن الوىل مناحص ُته.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/1/30هـ

ح ُمك صالة من ال ي ُّمت ركو َعها وال جسودَها
ما حمك الصالة اليت ال يمت ركوعها وال جسودها ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن أعظم ما يقوم به العبد يف صلته ابهلل تعاىل هو الصالة؛ ذلا اكن عليه أن حيس هنا ،ويأيت
هبا عىل الوجه اذلي يرضيه س بحانه ،وال ُخي ُّل هبا ،فاإن أخ َّل هبا فقد قام من أدةل الرشيعة ما
يدل عىل بطالهنا ،وعدم اإجزاهئا ،ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض هللا عنه

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي110 | .

قال :قال صىل هللا عليه وسمل للميسء يف صالته ( :ارجع فص ِّل ف إانك مل تص ِّل ) فاعتربه مل
يص ِّل؛ لنه مل يمت ركوعها وجسودها وقياهما ،وهذا اإبطال رصحي لها.
كام أخرج الرتمذي بس ند حصيح أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال  ( :ال تزيء صالة
الرجل ،حىت يقمي ظهره يف الركوع والسجود ).
وقال صىل هللا عليه وسمل ( :أسوأ الناس رسقة اذلي يرسق من صالته  ،قالوا  :اي رسول
هللا ،كيف يرسق من صالته ؟ قال  :ال يمت ركوعها وال جسودها ) أخرجه أمحد ،وحصحه
الرنؤوط.
كام ورد يف ذل وعي ٌد شديد ،فعن أيب عبد هللا الشعري ريض هللا عنه أن رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل برص برجل يصيل ال يمت ركوعه وال جسوده ،فقال  ( :لو مات هذا عىل
ما هو عليه ملات عىل غري مةل محمد صىل هللا عليه وسمل  ،فأمتوا الركوع والسجود  ..احلديث).
أخرجه أمحد ،وحس نه اللباين.
والنصوص يف التحذير من ذل كثرية جدا ،ال يتسع املقام ذلكرها.
أما حمك تكل الصالة ،فقد ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابةل وأبو يوسف
من احلنفية اإىل أن الطمأنينة يف الركوع بقدر تسبيحة فرض ،ال تصح الصالة بدوهنا؛ فعىل
املسمل أن حيذر غاية احلذر من الهتاون يف أراكن الصالة ،وأن يأيت هبا عىل الوجه اذلي ُأمر،
وأن يطمنئ يف ركوعه وجسوده وجلوسه.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/10/22هـ
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قضا ُء الوتر بعد طلوع ال َفجر
لو أن خشصا مل يص ِّل الوتر ،وأ َّذن املؤ ِّذن لصالة الفجر ،فهل لها قضاء ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن مجهور الفقهاء عىل أن بداية وقت الوتر بعد صالة العشاء ،وينهتيي بطلوع الفجر ،وقد
قام عىل ذل أدةل كثرية من الس نة  ،ففي الصحيحني أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :
"صالة الليل مثىن مثىن ،فاإذا خيش أحدمك الصبح صىل ركعة واحدة ،توتر هل ما قد صىل"،
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل (َ :ابد ُروا
اَلل َع ْهنُام َأ َّن النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
وعند مسمل من حديث ا ْبن ُ َمع َر َر َ
الص ْب َح ابلْو ْتر) ،كام أخرج أحصاب السنن بس ند حصيح عن النيب صىل هللا عليه وسمل أنه
ُّ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قال ( :الْو ْت ُر
قال" :الوتر ما بني صالة العشاء اإىل طلوع الفجر"  ،وقال َص َّىل َّ ُ
َر ْك َع ٌة م ْن أ آخر الل َّ ْيل) أخرجه مسمل.
وعن أيب برصة ريض هللا عنه أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال " :اإن هللا زادمك
صالةً ،فصلوها بني العشاء والفجر ،الوتر" رواه أمحد ،وحصحه اللباين.
فهذه النصوص وغريها تؤكد عىل أن وقت الوتر ينهتيي ابنهتاء الليل.
اإال اإنه قد ذهب بعض أهل العمل اإىل أن الوتر هل وقتان :وقت اختيار ،ينهتيي بطلوع الفجر،
ووقت اضطرار ،ينهتيي بصالة الفجر ،وليس بدخول وقته؛ مس تدلني ذلل جبمةل من الآاثر
عن بعض الصحابة  ،كعبادة بن الصامت وحذيفة ريض هللا عهنم ،وأهنم صلوا الوتر بعد أن
ُأ ِّذن للفجر ،والرحج أن هذا ليس وقتا اثنيا النهتاء وقت الوتر ،اإمنا هو قضاء للوتر؛ ملا تقدم
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي112 | .

من نصوص رصحية يف أن وقت الوتر ينهتيي بطلوع الفجر ،كام أنه مل يعهد يف الرشع أن
يس متر ُ
وقت صال ٍة اإىل اإقامة اليت تلهيا!
قضاء ،أو
مفن فاته الوتر ،حىت دخل وقت الفجر ،فال بأس أن يصليه قبل إاقامة الفجرً ،
يصليه بعد طلوع الشمس ،وارتفاعها قيد رمح ،وهو يقدر بمس عرشة دقيقة ،ويشفعه،
النيب صىل هللا عليه وسمل ا َذا
فيصليه ركعتني ،فعن عائشة ريض هللا عهنا قالت ( :واكن
ُّ
ِ
َرش َة َر ْك َع ًة )أخرجه النسايئ ،وحصحه اللباين.
نَ َم م َن الل َّ ْيل َأ ْو َمر َض َص َّىل م َن الهنَّ َار اثْن َ َ ْيت ع ْ َ
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/7/7هـ

قضا ُء راتبة ال َف ْجر
من مل يص ِّل س نة الفجر قبهل  ،هل جيوز أن يصلهيا بعده مبارشة ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
راتبة الفجر من أمه الرواتب اليت ندب النيب صىل هللا عليه وسمل اإلهيا ،ذلا جاء يف احلديث
عند مسمل عن عائشة ريض هللا عهنا أن النيب صىل هللا عليه و سمل قال  ( :ركعتا الفجر
خريٌ من ادلنيا وما فهيا ) ،وقالت عائشة ريض هللا عهنا ( :مل يكن النيب صىل هللا عليه و
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سمل عىل يشء من النوافل أشد منه تعاهدا عىل ركعيت الفجر ) .أخرجه البخاري؛ ذلا حافظ
علهيام النيب صىل هللا عليه وسمل سفرا وحضا.
وقد اختلف أهل العمل يف قضاء الرواتب الفائتة اختالفا كبريا ،غري أن أكرث الفقهاء عىل
مرشوعية قضاء ركعيت الفجر عىل وجه اخلصوص.
وقضاء راتبة الفجر هل حالتان:
الوىل :أال يصيل الفجر وراتبته ،حىت تطلع الشمس.
الثانية :أن يتأخر فال يدرك راتبة الفجر قبهل.
الس نة هل أن يصيل راتبة
أما احلال الوىل ،مفن ترك الفجر لعذر ،حىت طلعت الشمس ،فاإن ُّ
الفجر أوال ،مث يصيل الفجر ،ويسن أن جيهر فيه ابلقراءة ،ودليل ذل  :حديث أيب قتادة
صىل هللا عليه َّ
ريض هللا عنه وفيه" :أ َّن رسول هللا َّ
وسمل نم عن صالة الصبح ،فمل
فصىل ركعتنيَّ ،مث َّ
الشمس يف ظهره ،فأ َّذن بالل ابلصالةَّ ،
يستيقظ وإاالَّ و َّ
صىل الغداة ،
فصنع كام اكن يصنع َّ
لك يوم".أخرجه مسمل.
وعند أيب داود من حديث معرو بن أمية الضمري ريض هللا عنه قال  ( :كنا مع رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل يف بعض أسفاره  ،فنام عن الصبح حىت طلعت الشمس ،
فاستيقظ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ،فقال  :تنحوا عن هذا املاكن  ،قال  :مث أمر
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بالال فأ َّذن  ،مث توضؤوا وصلوا ركعيت الفجر  ،مث أمر بالال فأقام الصالة فصىل هبم صالة
الصبح ) واحلديث حصحه اللباين.
وأما احلال الثانية ،ويه ما اإذا مل يمتكن من صالة راتبة الفجر قبهل ،فاإن العبد خيري يف قضاهئا،
اإما بعد الفجر مبارشة ،أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها ،وهو أوىل.
ودليل هذا التخيري ما رواه أمحد وابن ماجه ،وحصحه اللباين عن ُم َح َّمد ْبن ا ْب َراه َمي َع ْن َجدِّ ه
ِ
الص ْب َح،
قيس قَا َل  :خ ََر َج َر ُسو ُل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
الص َال ُة  ،فَ َصل َّ ْي ُت َم َع ُه ُّ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ،فَأُقمي َ ْت َّ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل فَ َو َجدَ ين ُأ َص ِّيل ،فَ َقا َلَ :مه ًْال َاي قَيْ ُسَ ،أ َص َالاتَ ن َم ًعا؟!
ْرص َف النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
ُ َّمث ان َ َ
قُلْ ُتَ :اي َر ُسو َل ا ََّلل ،ا ِّين ل َ ْم َأ ُك ْن َر َك ْع ُت َر ْك َع َ ْيت الْ َف ْجر .قَا َل  :فَ َال ا َذ ْن.
ِ
ِ
فأ َّقره النيب صىل هللا عليه وسمل عىل قضاء راتبة الفجر بعد الصالة.
ض أن تكون الركعتان يف وقت الهنيي؛ لكوهنام من ذوات الس باب حينئذ ،ففي
وال ي َ ُّ
الصحيحني أن النيب صىل هللا عليه وسمل قىض راتبة الظهر البعدية  ،بعد صالة العرص،
وهو وقت هنيي ،ومل ينتظر حىت تغرب الشمس.
قال ابن قدامة" :فأما قضاء س نة الفجر بعدها جفائز ،اإال أن أمحد اختار أن يقضهيام من
الضحى ،وقال :اإن صالهام بعد الفجر أجزأ ،وأما أن فأختار ذل".
الس َنن َّالراتبة ،ويفعل ما هل سبب يف أوقات
وجاء يف الاختيارات ما نصه" :ويقيض ُّ
الهنيي ."...اهـ.
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وأما كونه يصلهيام بعد طلوع الشمس وارتفاعها  -وهو الفضل ،-فلام رواه ابن ماجه عن أيب
هريرة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل نم عن ركعيت الفجر فقضاهام بعد ما
طلعت الشمس .وحصحه اللباين.
وأخرج الرتمذي َعن َأيب ُه َرْي َر َة ريض هللا عنه قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل( :
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
َم ْن ل َ ْم ي ُ َص ِّل َر ْك َع َ ْيت الْ َف ْجر فَلْ ُي َصل ِّه َما ب َ ْعدَ َما ت َْطلُ ُع َّ
الش ْم ُس ) .واحلديث حصحه اللباين.
والثاين هو الفضل؛ لنه فعل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ،وأ ُمره.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/4/23هـ

قو ُل الذاكر بعد ال َّصلوات ال َفوائت
الصلوات الفائتة اإذا قضاها  ،هل يقول أذاكر لك صالة بعدها أم ال ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن الصل أن يواظب العبد عىل الذاكر بعد الصلوات ،سواء اكنت مؤدَّاة أم مقضية ،لقوهل
اَلل ق َيا ًما َوقُ ُعودًا َوعَ َىل ُجنُوب ُ ْمك } [النساء.]103 :
الص َال َة فَ ْاذ ُك ُروا َّ َ
تعاىل{ :فَا َذا قَضَ ْي ُ ُمت َّ
ِ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي116 | .

ولفعل النيب صىل هللا عليه وسمل ادلامئ ،حضا وسفرا ،فقد أخرج مسمل َع ْن َك ْعب ْبن ُ ْجع َر َة
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل ُ ( :م َعقِّ َب ٌ
يب قَائلُه َُّن َأ ْو
ريض هللا عنه َع ْن َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ات َال َخي ُ
فَاعلُه َُّن ُدبُ َر ُ ِّ
ون َ ْحتميدَ ًة َ ،و َأ ْرب َ ٌع
ون ت َ ْسبي َح ًة َ ،وثَ َال ٌث َوثَ َالثُ َ
لك َص َال ٍة َم ْك ُتوب َ ٍة  :ثَ َال ٌث َوثَ َالثُ َ
ون تَ ْكب َري ًة ) .
َوثَ َالثُ َ
وعن ثوابن ريض هللا عنه قال :اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإذا انرصف من
صالته اس تغفر ثالاث  ،وقال :اللهم أنت السالم ومنك السالم ،تباركت اي ذا اجلالل واالإكرام.
و َع ْن َأيب ه َُرْي َر َة ريض هللا عنه قَالُوا َ :اي َر ُسو َل َّاَلل َ ،ذه ََب َأ ْه ُل ادلُّ ثُور ابدلَّ َر َجات َوالنَّعمي
الْ ُمقمي  .قَا َل َ :ك ْي َف َذاكَ ؟ قَالُوا َ :صل َّ ْوا َ ََك َصل َّ ْينَا َ ،و َجا َهدُ وا َ ََك َجاه َْدنَ َ ،و َأنْ َف ُقوا م ْن فُضُ ول
ون َم ْن
ون َم ْن َاك َن قَ ْبلَ ُ ْمك َ ،وت َ ْس ب ُق َ
َأ ْم َواله ْم َ ،ولَي َْس ْت لَنَا َأ ْم َوا ٌل  ،قَا َلَ :أفَ َال ُأخ ُْربُ ْمك بأَ ْم ٍر ت ُْدر ُك َ
ون يف ُدبُر ُ ِّ
لك َص َال ٍة
َج َاء ب َ ْعدَ ُ ْمك َ ،و َال يَأْيت َأ َح ٌد بمثْل َما جئ ُ ْْمت به ا َّال َم ْن َج َاء بمثْهل؟ ت ُ َس ِّب ُح َ
ِ
ُ
ت
س
ون
ح
ب
(
هل:
ة
رواي
ويف
البخاري،
خرجه
.أ
)
َرشا
َ ِّ ُ َ
َرشا َ ،وتُ َك ِّ ُرب َ
َرشا َ ،و َ ْحت َمدُ َ
ون ع ْ ً
ون ع ْ ً
عًْ
ون َخلْ َف ُ ِّ
لك َص َال ٍة ثَ َال ًاث َوثَ َالث َني ).
ون َوتُ َك ِّ ُرب َ
َو َ ْحت َمدُ َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
ويف الصحيحني َع ْن الْ ُمغ َرية ْبن ُش ْع َب َة ريض هللا عنه َأ َّن َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
َاك َن ي َ ُق ُ
اَلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
يك َ ُهل ُ َ ،هل الْ ُم ْ ُ
ول يف ُدبُر ُ ِّ
كل َ ،و َ ُهل
لك َص َال ٍة ا َذا َس َّ َمل (َ :ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
يش ٍء ِقَد ٌير  ،اللَّهُ َّم َ ِال َماِن َع ل َما َأع َْط ْي َت َ ،و َال ُم ْعط َي ل َما َمنَ ْع َت َ ،والَ
الْ َح ْمدُ َ ،وه َُو عَ َىل ُ ِّ
لك َ ْ
ي َ ْن َف ُع َذا الْ َجدِّ م ْن َك الْ َج ُّد) .
كام أخرج أبو داود وحصحه اللباين َع ْن ُم َعاذ ْبن َج َب ٍل ريض هللا عنه َأ َّن َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َأ َخ َذ ب َيده َ ،وقَا َل (َ :اي ُم َعا ُذ َ ،و َّاَلل ا ِّين َ ُلحبُّ َك َ ،و َّاَلل ا ِّين َ ُلحبُّ َك  ،فَ َقا َل
َّ ُ
ِ
ِ
لك َص َال ٍة تَ ُق ُ
ُ :أوص َ
يك َاي ُم َعا ُذ َال تَدَ َع َّن يف ُدبُر ُ ِّ
ول  :اللَّهُ َّم َأع ِّين عَ َىل ذ ْكركَ َو ُش ْكركَ َو ُح ْسن
ع َبادَت َك)  ..اإىل غري ذل من الوراد الواردة دبر الصلوات.
واملراد بدبر الصالة  :بعد التسلمي اإن اكن ذكرا وتسبيحا ،وقبل التسلمي اإن اكن دعاء.
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فهذا هو الثابت عن النيب صىل هللا عليه وسمل  ،ويه نصوص عامة ،يس توي فهيا ما اإذا
قضاء ،ويدخل فيه أيضا الصلوات اجملموعات ،فيأيت الشخص ابلوراد
داء أو ً
اكنت الصالة أ ً
بعد أداء الصالتني.
وقد س ئل الش يخ ابن عثميني رمحه هللا  :كيف تقال الذاكر يف الصالتني اجملموعتني؟
فأجاب :اذلي أفعهل أن أين ُأس بح وأمحد وأكرب عرشا عرشا بعد الصالتني ،للوىل مث للثانية،
ولو بدأ بأذاكر الثانية مث قىض أذاكر الوىل ،فال بأس.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1435/:11/9هـ

كيف يكون ر ُّد السالم من املصيل ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
رد السالم يف الصالة عىل وهجني:
الول :ابلقول ،وهو حرا ٌم ،ومبط ٌل للصالة يف قول المئة الربعة ،قال ابن قدامة " :إا َذا َس َّ َمل
السالم اب ْل َالكم  ،فَا ْن فَ َع َل ب َ َطلَ ْت َصالتُهُ" ،ولنه من جنس
عَ َىل الْ ُم َص ِّيل ل َ ْم يَ ُك ْن َ ُهل َر ُّد
َّ
ِ
الالكم  ،والالكم يف الصالة يبطلها بلك حال.
الثاين :رد السالم ابالإشارة ،وقد اس تحبه الشافعية واحلنابةل ،وأوجبه املالكية ،ودليل ذل
ُ
اَلل َع ْهنُ َما قَا َل  ( :قُلْت لب َاللٍ َ :ك ْي َف َر َأيْ َت النَّ َّيب صىل هللا عليه
يض َّ ُ
حديث ا ْبن ُ َمع َر َر َ
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ون عَلَ ْيه َوه َُو ي ُ َص ِّيل ؟ قَا َل :ي َ ُق ُ
ول َه َك َذاَ ،وب َ َسطَ َكفَّ ُه ) َأخ َْر َج ُه
وسمل يَ ُر ُّد عَلَ ْهي ْم ح َني ي َُسل ِّ ُم َ
الرتمذ ُّي و َأبُو د َُاود ،وحصحه الرتمذي.
ِّ ْ
َوقَ ْد َر َوى ُصهَ ْي ٌب ريض هللا عنه قَا َلَ " :م َر ْر ُت ب َر ُسول َّاَلل صىل هللا عليه وسمل َو ُه َو ي ُ َص ِّيل،
فَ َسل َّ ْم ُت عَلَ ْيه َ ،و َلكَّ ْم ُت ُه فَ َر َّد ا َإش َار ًة " أخرجه الرتمذي أبو داود والنسايئ ،وحس نه الرتمذي.
وعليه مفن َّ
يسن أن يرد عليه السالم ابالإشارة  ،ببسط
سمل عليه أح ٌد ،وهو يصيل ،فاإنه ُّ
كفِّه ،دون حتريك شفتيه.
أما ما رواه البخاري ومسمل عن ابن مسعود ريض هللا عنه قال :كنت أ ِّ
سمل عىل النيب
عيل ،فلام رجعنا سلمت عليه فمل يرد عيل ،وقال:
صىل هللا عليه وسمل وهو يف الصالة فريد َّ
( اإن يف الصالة شغ ًال ) ،فاملراد به الر ُّد ابللفظ ،كام قاهل ابن جحر رمحه هللا  ،وهذا اكن يف
أول المر ،مث نسخ الالكم يف الصالة ،كام قال زيد بن أرمق ريض هللا عنه ( :كنا نتلكم يف
الصالة حىت نزل قوهل تعاىل { :وقوموا هلل قانتني }فأمرن ابلسكوت وهنينا عن الالكم).أخرجه
البخاري ومسمل.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3هـ

رور املرأة َ
الصالة
خلف سرتة َّالر ُجل يف َّ
ُم ُ
اإذا َّمرت املرأة خلف سرتة الرجل هل تقطع صالته ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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جاء يف احلديث الصحيح  ،اذلي أخرجه مسمل عن أيب ذر ريض هللا عنه ،قال :قال
ُ
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ( :ي َ ْق َط ُع َص َال َة َّالر ُجل؛ ا َذا ل َ ْم يَ ُك ْن ب َ ْ َني ي َدَ يْه مث ُل ُمؤخرة
ِ
َّالر ْحل  :احل َم ُارَ ،و َ ْ
اللك ُب ال ْس َودَُ ،و ْاملرأةُ .فَ ُقلْ ُت :م َا َاب ُل ال ْس َود ،م َن ال ْ َمحر ،م َن
ال ْص َفر ،م َن البْ َيض؟ قَا َلَ :اي ا ْب َن أيخ! َسألْ ُت َر ُسو َل هللا صىل هللا عليه وسمل َ ََك
َسألْ َتين ،فَ َقالْ َ :
اللك ُب ال ْس َو ُد َش ْي َط ٌان ).
وقد وقع نزاع بني أهل العمل يف قطع الصالة هبذه الثالثة ،وأرحج القوال هو ما دل عليه
احلديث ،وأن الصالة تقطع هبا ،وأن قطعها مبعىن بطالهنا عىل الراحج من أقوال أهل العمل
 ،اإال اإن اكن هناك زحام  ،كام يف احلرم ،س مي أايم احلج ،ويف شهر رمضان ،فال تقطع
الصالة بذل؛ ملشقة التحرز منه ،وقد حيك هذا القول اإجامعا.
قال ابن قدامة " :وال بأس أن يصيل مبكة اإىل غري سرتة  ،وروي ذل عن ابن الزبري
وعطاء وماهد  .قال الثرم  :قيل لمحد  :الرجل يصيل مبكة  ،وال يس ترت بيشء ؟ فقال :
قد روي عن النيب صىل هللا عليه وسمل أنه صىل َ َّمث  ،ليس بينه وبني ال ُّط َّواف سرت ٌة  .قال
أمحد  " :لن مكة ليست كغريها  ،ك ِّن مكة خمصوصة ".اهـ.
فاإن َّمرت املرأة بني يدي املصيل وبني سرتته قطعت صالته عىل الصحيح ،نفال اكن أم
ملصيل يف جسوده ،وقد
فرضا ،أما اإن اكن املرور من وراء السرتة ،أو من بعيد مبا يكفي ا ِّ َ
قُدِّ ر بثالثة أذرع ،أو اكن الرجل مأموما ،ليس منفردا ،وال اإماما ،فاإهنا ال تقطع صالته
يف تكل الحوال الثالثة .وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/2/30هـ
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جر امليش اإىل املسجد؟
هل يثبت للمعاق اذلي يركب عرب ًة أ ُ
حديث ( َم ْن ا ْغت َ َس َل ي َ ْو َم الْ ُج ُم َعة َوغَ َّس َل َوبَكَّ َر َوابْ َت َك َر َودَنَ َو ْاس َت َم َع َو َأن َْص َت َاك َن َ ُهل ب ُ ِّ
لك
ملعاق ال يس تطيع امليش
خ ُْط َو ٍة َ ْخي ُطوهَا َأ ْج ُر َس نَ ٍة ص َيا ُمهَا َوق َيا ُمهَا ) ما احلال ابلنس بة ٍ
ويركب س يارة ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا احلديث أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه بس ند حصيح ،من حديث أوس بن أيب
أوس الثقفي ريض هللا عنه ،وقد ورد يف بعض ألفاظه عند أحصاب السنن بس ند حصيح:
كب )  ،وهو حديث رصحي يف كون امليش إاىل الصالة عند القدرة عليه
َ(و َم ََش ومل يَ ْر ْ
أفضل من الركوب  ،ويؤيده حديث أيب بن كعب ريض هللا عنه قال :اكن رجل من
النصار ال أعمل أحد ًا أبعدَ من املسجد منه  ،و اكنت ال ختطئه صال ٌة .فقيل هل :لو اشرتيت
يرسين أن مزنل اإىل جنب املسجد ،اإين أريد
حامرا تركبه يف الظلامء والرمضاء .فقال :ما ُّ
أن يُكتب ل ممشاي ورجوعي اإذا رجعت اإىل أهيل .فقال رسول هللا صىل هللا عليه و
سمل  ( :قد مجع هللا ل ذل لكه ) رواه مسمل .
وعن بريدة السلمي ريض هللا عنه قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
رش
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل  ( :ب َ ِّ ْ
الْ َم َّشائ َني يف ُّ
الظ َمل ا َىل الْ َم َساجد ابلنُّور التَّا ِّم ي َ ْو َم الْقيَا َمة ).أخرجه أمحد والرتمذي ،وحصحه
ِ
اللباين.
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لكن هذه الحاديث ال تنفي فضل هللا تعاىل َّمعن ذهب اإىل املسجد راكبا ،هو قادر عىل
َّ
امليش ،فقد س ئل الش يخ ابن ابز رمحه هللا عن اذلهاب اإىل املسجد ابلس يارة  ،هل
يكون هل مثل أجر املايش ؟ فقال رمحه هللا " :الس يارة مثل املايش يف أجر اذلهاب
املسجد  ،وفضل هللا واسع " أ.هـ
كام قال الش يخ محمد بن صاحل العثميني  -ملا س ئل عن كيفية حصول أجر راكب الس يارة -
فقال رمحه هللا  ":الظاهر أن دوران العجةل مبثابة القدمني " وال أدري هل قال أحد من
ش يوخنا مبثل هذا أم ال؟
وقد أجاز االإمام مال ا إالرسا َع ابدلابة يف اذلهاب اإىل املسجد ،بالف املايش.
أما اإن اكن عاجزا عن امليش  ،ملرض وحنوه ،فال شك يف ثبوت الفضل هل ،وقد يزيد،
حيرك عربته
فالجر عىل قدر النصب واملشقة ،و ُ
املعاق أكرث مشق ًة من غريه ،س مي اإن اكن ِّ
بنفسه ،وكذا املريض ،فاإنه جيد ما ال جيده غريه من املشقة والتعب ،ويف احلديث ( :اإن
ل من الجر عىل قدر نصبك ونفقتك ) رواه احلامك  ،وقال :حصيح عىل رشطهام.
وإان اكن ممن اعتاد امليش اإىل املساجد ،مث عرض عليه املرض واالإعاقة ،فالجر هل اكمال
كام اكن ،ففي احلديث الصحيح اذلي رواه البخاري عن أيب موىس ريض هللا عنه قال:
قَا َل َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ( :ا َذا َمر َض الْ َع ْبدُ َأ ْو َسافَ َر ُكت َب َ ُهل مثْ ُل َما َاك َن
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ِ
ي َ ْع َم ُل ُمقميًا َحصي ًحا ).
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/4/23هـ
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الصال ُة اإىل ال َقرب
َّ
ما حمك الصالة اإىل القرب ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فقد َّتقرر يف الرشيعة االإسالمية التشديد يف أمر القبور؛ لكوهنا ذريعة اإىل الرشك ،و ُّ
لك ما
حمرم ،جفاء المر بتسوية القبور ،فعن أيب الهياج السدي قال:
اكن ذريع ًة اإىل الرشك فهو َّ
طالب ريض هللا عنه :أال أبعثُك عىل ما بعثَين عليه ُ
رسول هللا صىل
عيل ُبن أيب ٍ
قال ل ُّ
هللا عليه ِّ
مس ُته ،وال قربا ْ
سويته.أخرجه مسمل ،وعنده
وسمل؟ أال أد َع متثاال اإال ط ْ
مرشفا اإال َّ
أيضا جاء الهنيي عن تصيص القبور والبناء علهيا؛ وهذا لكه قطعا ذلريعة الرشك ،واحليلوةل
دون وقوعه.
القرب قب َةل املصيل ،بغري
وتأكيدا لهذا احلمك ورد الهنيي عن الصالة اإىل القبور ،حبيث يكون ُ
حاج ٍز بيهنام ،فعن أيب مرث ٍد الغنوي ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال ( :ال
تلسوا عىل القبور ،وال تصلوا اإلهيا) أخرجه مسمل.
مفن َّ
غري
القرب قبل ُته ،بغري حاج ٍز؛ فصالتُه ُ
صىل أ َّي صال ٍة  -فرض ًا اكنت أو نف ًةل  -و ُ
حصيح ٍة ،لورود الهنيي عن ذل ،والهنيي يقتيض الفساد ،أما إان صىل وبينه وبني القبور
حاجز ،أو اكنت القبور عن ميينه أو عن يساره ،فال يظهر حرج يف ذل .قال الش يخ ابن
ابز رمحه هللا" :اإذا اكن يف قبةل املسجد يشء من القبور فالحوط أن يكون بني املسجد
وبني املقربة جدار أآخر ،غري جدار املسجد ،أو طريق يفصل بيهنام ،هذا هو الحوط
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والوىل؛ ليكون ذل أبعد عن اس تقباهلم للقبور ،أما اإن اكنت عن ميني املسجد أو عن
شامهل ،أي عن ميني املصلني ،أو عن شامهلم فال يضمه شيئ ًا؛ لهنم ال يس تقبلوهنا "اهـ.
أما الصالة عىل اجلنازة فهيي مس تثناة من الهنيي ،فيجوز الصالة عىل اجلنازة ،ولو يف
املقربة؛ معال بفعل النيب صىل هللا عليه وسمل ،فعند البخاري من حديث أيب هريرة ريض
هللا عنه أن امرأة سوداء اكن تق ُّم املسجدَ  ،مفاتت فسأل النيب صىل هللا عليه و سمل عهنا
فقالوا :ماتت .قال ( :أفال كنمت أآذنمتوين به ،دلوين عىل قربها ) .فأّت قربها فصىل علهيا،
خمص ٌص للهنيي عن الصالة اإىل القبور أو فهيا.
فهذا احلديث وحنوه ِّ
وهللا املوفِّ ُق
ُ
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/4هـ

السنن املهجورة
الصالة قبل املغرب من ُّ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عن عبد هللا املزين ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال َ ( :صلُّوا قَ ْب َل َص َالة
الْ َمغْرب  .قَا َل يف الث َّالثَة  :ل َم ْن َش َاء َ ،ك َراه َي َة َأ ْن يَتَّخ َذهَا النَّ ُاس ُس نَّ ًة ) رواه البخاري
وأخرج البخاري عن أنس بن مال ريض هللا عنه قال  ( :ل َ َق ْد َر َأيْ ُت ك َب َار َأ ْ َ
حصاب النَّيب
الس َواري ع ْندَ الْ َم ْغرب ).
صىل هللا عليه وسمل يَبْتَد ُر َ
ون َّ
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وملسمل عنه ريض هللا عنه قَا َل ُ ( :كنَّا ابلْ َمدينَة  ،فَا َذا َأ َّذ َن الْ ُم َؤ ِّذ ُن ل َص َالة الْ َمغْرب ابْ َتدَ ُروا
ِ
ْ
َ
يب ل َ َي ْد ُخ ُل الْ َم ْسجدَ فَ َي ْحس ُب
َر
غ
ل
ا
ل
ون َر ْك َع َت ْني َر ْك َع َت ْني َ ،ح َّىت ا َّن َّالر ُج
الس َوار َي  ،فَ َ ْري َك ُع َ
َ
َّ
ِّ ِ
الص َال َة قَ ْد ُصل ِّ َي ْت م ْن َك ْ َرثة َم ْن ي ُ َصلهي َما).
َأ َّن َّ
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/9/7هـ

رفع اليدين يف ادلعاء قبل التسلمي من الصالة
هل يرشع رفع اليدين قبل التسلمي يف ادلعاء؟
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس من الس نة عند ادلعاء يف الصالة أن يرفع العبد يديه ،بل أخَش أن يكن هذا من
البدع ،ابس تثناء القنوت ،اإمنا يرشع رفع اليدين خارج الصالة يف ادلعاء ،وهو الصل
ابس تثناء يوم امجلعة أثناء اخلطبة فاإنه ليس من الس نة رفع اليدين ال ل إالمام ،وال املأموم،
رش ْب َن َم ْر َو َان عَ َىل الْم ْن َرب َراف ًعا
ويف الثر يف حصيح مسمل َع ْن ُ َمع َار َة ْبن ُر َؤيْ َب َة قَا َل َر َأى ب ْ َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َما يَزيدُ عَ َىل
اَلل هَات َْني الْ َيدَ ْين ل َ َق ْد َر َأيْ ُت َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
يَدَ يْه فَ َقا َل :قَبَّ َح َّ ُ
َأ ْن ي َ ُقو َل ب َيده َه َك َذا َو َأ َش َار اب ْص َبعه الْ ُم َس ِّب َحة  ،وقد نقل الزهري هذا عن التابعني ،أعين
ِ
عدم رفع اليدين يف ادلعاء حال خطبة امجلعة خالفا ملا عليه كثري من املسلمني اليوم  ،وما
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سوى ذل فاإن املرشوع للعبد رفع اليدين ،عىل خالف يف مسح الوجه هبام بعد ادلعاء
والرحج عدمه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/6/19هـ

سنتان همجوراتن يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد
فهاك س نتني همجورتني يف الصالة:
الوىل :ختفيف التشهد الول ،ففي احلديث أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يف الركعتني
الوليني كنه عىل َّالرضْ ف -أي :احلجارة احملامة عىل النار .-أخرجه أمحد وأحصاب السنن،
واختلف يف اإس ناده والقرب حصته.
قال الرتمذي " :والعمل عىل هذا عند أهل العمل ،خيتارون أال يطيل الرجل القعود يف
الركعتني الوليني".
تنبيه :الس نة يف ذل أن خيفف مبا ال خي ُّل ابلواجب ،وهو ذكر التشهد الول.
كام اختلف يف الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل فيه ،والرحج عدم س نيته ،وال ينكر
عىل فاعهل.
الثانية :تطويل القيام بعد الرفع من الركوع ،وتطويل اجللوس بني السجدتني ،ففي
الصحيحني عن أنس ريض هللا عنه قال :واكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإذا قال" :
مسع هللا ملن محده " .قام حىت نقول :قد نيس أو أومه ،مث يسجد ،ويقعد بني السجدتني
حىت نقول :قد نيس أو أومه.
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والس نة أن يكون هذا التطويل يف املوضعني بقدر الركوع والسجود ،معال حبديث الرباء
ريض هللا عنه " :أنه اكن ركوعه صىل هللا عليه وسمل وجسوده وإاذا رفع من الركوع وبني
السجدتني قريبا من السواء" ،وهو حديث متفق عليه.
وقد هتاون يف هاتني الس نتني كثري من الناس ،وكثري من أمئة املساجد ،واملسؤولية علهيم
الس نة ،وهبذا تؤدى هذه المانة العظمية ،وهللا ول
أكرب ،فعىل االإمام مح ُل الناس عىل ُّ
التوفيق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1439/10/14هـ

هل يشرتط اتصال الصالتني اجملموعتني؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذه املسأةل تذكر يف س ياق رشوط امجلع بني الصالتني ،وهو رشط املوالاة بني الصالتني
اجملموعتني ،وقد ذهب مجهور أهل العمل اإىل أن هذا رشط يف مجع التقدمي ،بالف مجع
التأخري ،واس تدلوا ذلل بأن هذا ما جاءت به الس نة الصحيحة اجللية ،وهو التوال بني
الصالتني ،ولن امجلع جيعلهام كصالة واحدة ،فوجب أن يتصال كركعات الصالة ،فاإن فصل
بيهنام بفاصل كبري وجب تأخري الثانية لوقهتا الصيل ،وأما الفاصل اليسري عندمه فال يض،
ويصح معه امجلع ،وهذا القول مال اإليه ش يخنا ابن عثميني رمحه هللا ،مع أنه َّقوى رأي ش يخ
االإسالم الآيت.
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وذهب مجع من أهل العمل اإىل عدم اشرتاط هذا الرشط ،وأن العربة ابإيقاع الصالتني يف
وقت اإحداهام ،خاصة يف مجع التقدمي ،أما التأخري فالمر فيه واسع؛ لن الصالة الوىل يف
امتداد وقهتا ،والثانية يف وقهتا ،ورأى أحصاب هذا القول أن عدم اشرتاط املوالاة بيهنام هو
اذلي يامتش مع الرخصة ،وأنه ليس يف الرشع ما يدل عىل هذا الرشط (أعين املوالاة) ،مع
كونه يض ِّيق ما وسعه هللا عىل العباد ،وهو اختيار ش يخ االإسالم ابن تميية رمحه هللا.
وال شك أن هذا القول من حيث النظر قوي جدا ،اإذ حقيقة امجلع هو اإيقاع الصالتني يف
وقت واحدة مهنام ،ختفيفا عىل املسمل ،نعم ال شك أن ِّ
مضهام حيقق الرخصة بشلك أقوى،
تفوت الرخصة أيضا ،فال يظهر مضة عىل املسمل فمي لو فرق بيهنام،
غري أن خمالفة ذل ال ِّ
ماداما يف الوقت ،والالكم معوما يف مجع التقدمي.
ولو احتاط املسمل والتم برشط امجلهور اكن أوىل وأبعد عن الزناع ،اإال إان اضطر ذلل،
ابق ،مث يعرض هل ما يوجب امجلع ،من مطر وخوف وسفر وحنوه،
كن يصيل الوىل ووقهتا ٍ
فال بأس اإذن جبمع الثانية اإلهيا ،ولو طال الفصل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/4/14هـ

اشرتاط النية لقرص الصالة
السؤال :هل تشرتط النية لقرص الصالة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي128 | .

فقد اختلف أهل العمل يف هذه املسأةل عىل قولني ،والرحج مهنام :أنه ال يشرتط للقرص نية،
وذلل أدةل مهنا :أنه فعل النيب صىل هللا عليه وسمل ،فاإنه اكن يصيل يف احلج وغريه،
ووراءه خلق كثري ،ومهنم من هو ُ
عمل ،وفهيم النسا ُء أيضا،
حديث عه ٍد ابالإسالم أو قلي ُل ٍ
فقطعا كثري من هؤالء ال يعلمون ما س يصنع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،ومع ذل مل
يكن يتلكف تنبهيَهم أنه س يقرص الصالة ،ولو اكن رشطا لن َّبه صىل هللا عليه وسمل عليه،
ومثل هذا يقع كثريا من الصحابة ريض هللا عهنم أيضا ومه أمئة ،ومل ينقل عهنم أهنم يأمرون
أحدً ا ممن خلفهم بنية القرص للصالة يف السفر ،ومعلوم أنه لو اكن هذا رشطا لص َّحة الصالة
ملا أغفلوه.
ولن الصل يف صالة السفر أهنا ركعتان ،فكام ال يلزم املقمي أن ينوي الصالة أربع ركعات
اكتفاء ابلصل ،فكذا املسافر ال يشرتط أن ينوي الصالة ركعتني ،اكتفاء ابلصل.
مسافرا دخل يف الصالة وهو ٍ
نس أنه مسافر أو مس تصحبا للصل ابالإمتام ،مث
ولو أن ً
تذكر أو أراد القرص ،فال بأس اإذن أن يقرص الصالة ،اإذ الصل يف تكل الصالة القرص.
ومن التعليل:
فاإن أجزاء الصالة ال تر ُد علهيا النية ،اإمنا ينوي املصيل الصالة اليت يريدها حفسب ،فال
ينوي أثناءها القيام مث ينوي الركوع مث السجود! فال ترد النية عىل أجزاء الصالة ،وكذل
ال ترد عىل ركعاهتا ،فالباب واحد ،وإامنا يصيل الصال َة اليت أمره هللا تعاىل هبا ،بقياهما
وركوعها وجسودها وعدد ركعاهتا ،سواء اتمة أم مقصورة ،بغري نية ،اكتفاء بنيته عند
ادلخول يف الصالة ،ونظريه عدد ركعات صالة الاستسقاء وتكبرياهتا الزوائد ،وكذا
تكبريات صالة العيدين ،والركوع والقيام الزائدان يف الكسوف ،كذل أجزاء الوضوء
والصوم واحلج وغريه ،فاإن املتقرر أنه ال تشرتط النية ذلل لكه ،وكام ال يشرتط نية لصفة
الوضوء ،وأنه مر ًة مرة ،أو مرتني مرتني ،أو ثالاث ثالاث ،فكذا يف الصالة.
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وأشد من هذا القول :قول من اشرتط عىل املسافر أن ينوي القرص أول السفر ،ولو مل
يص ِّل بعد!! فهذا من أبعد ما يكون عن الس نة.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/4/13هـ

هل الصالة حصيحة اإن أخطأ القبةل مع الاجهتاد
السؤال :صليت اىل غري اتاه القبةل واكنت صالة عشاء وأن داخل مدينة وتعج ابالنرة
والس يارات الكثرية وقد اجهتدت يف معرفة القبةل وبعد الانهتاء من الصالة جان رجل
وارشدن اىل القبةل واكنت اىل اليسار قلي ًال ومل نعد الصالة مفا احلمك وجزامك هللا خري ًا ....
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد :اإن كنمت يف نحية القبةل ،لكهنا اإىل اليسار قليال ،فال
يض ،والصالة حصيحة ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف15/8/1433:هـ
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اإطاةل السجدة الخرية يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني وبعد.
فاإنه من الظواهر املنترشة اإطاةل بعض المئة السجد َة الخري َة يف الصالة ،وهذا خمالف
للس نة اجللية يف هذا الباب ،ففي الصحيحني من حديث الْ َ َرباء ْبن عَاز ٍب ريض هللا عنه،
الصال َة َم َع ُم َح َّم ٍد صىل هللا عليه وسمل ،فَ َو َج ْد ُت ق َيا َمهُ ،فَ َر ْك َع َتهُ ،فَاعْتدَ َ ُاهل ب َ ْعدَ
قَا َلَ :ر َم ْق ُت َّ
الس ْجدَ ت َْني ،فَ َس ْجدَ تَهُ ،فَ َجلْ َس َت ُه َما ب َ ْ َني الت َّ ْسلمي
ُر ُكوعه ،فَ َس ْجدَ تَهُ ،فَ َجلْ َس َت ُه ب َ ْ َني َّ
الس َواء .وللبخاري" :ما خَال القيا َم والقعودَ" .فهذا احلديث رصحي
َوالان َ
ْرصاف ،قَري ًبا م َن َّ
يف أن صالة النيب صىل هللا عليه وسمل متقاربة ،ال يتعمد اإطاةل ركن عن ركن ،ابس تثناء
القيام؛ لنه موضع القراءة ،وقد تطول ،والتشهد الخري ،وهو موضع لدلعاء؛ ذلل اكن
يطيل فيه أحيان صىل هللا عليه وسمل عن غريه ،وما سوى ذل فالصل التساوي ،فتكل
الس نة يف هذا الباب ،وعىل املسلمني التاهما ،س مي يف شعرية يه أعظم أراكن االإسالم بعد
الشهادتني .وليعمل من تعمد ذل يف لك صالة أن فعهل بدعة .ومن جنس ذل أيضا :اإطاةل
التكبرية الخرية من تكبريات الانتقال ،عند رفعه من السجود الخري ،وهو أيضا خمالف
للس نة ،واملداومة عليه من البدع .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/11/15هـ
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من الس نة إازاةل لك ما يلهيي عام بني يدي املصيل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني وبعد.
من الس نة إازاةل لك ما يلهيي عام بني يدي املصيل ففي الصحيحني أن النَّ َّيب صىل هللا عليه
وسمل َص َّىل يف َمخ َيص ٍة لَهَا َأ ْعال ٌم ،اكن أهداها هل رجل من أحصابه ،امسه أبو هجم ريض هللا
ْرص َف قَا َل :ا ْذ َه ُبوا
عهنم أمجعني ،فَنَ َظ َر النيب صىل هللا عليه وسمل ا َإىل َأ ْعالمهَا ن َْظ َرةً ،فَلَ َّما ان َ َ
َبم َيصيت هَذه ا َإىل َأيب َ ْهج ٍمَ ،و ْأتُوين بأَنْب َجانيَّة َأيب َ ْهج ٍم؛ فَاهنَّ َا -أي :امخليصةَ -ألْ َه ْتين أآنفًا َع ْن
ِ
َصاليت .امخليصة واالإنبجانية كساءان .فاإن اكن مرد الثياب اذلي يلهيي يف الصالة يتجنبه
العبد ،مفا بني يديه ،وموضع جسوده من فرش وجسادة وحنوه ،من ابب أوىل .وفقمك هللا
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
االإثنني يف19/11/1440:هـ

اخلشوع يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني وبعد.
خشوع العضاء ،وتقليل احلركة ،وإاعطاء لك ركن حقه من السكون والاس تقرار،
والالتام ابلس نة يف ذل .وخشوع القلب ،وذل ابس تحضار معىن ما تقول ،اإن اكن
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تسبيحا فزنه هللا تعاىل عن لك عيب ،وإان اكن اس تغفارا فاس تحض اذلنب وتب منه ،وإان
اكن تكبريا ،ولو لالنتقال فعظم هللا تعاىل ،وإان اكن تسميعا ،فاس تحض اإجابة هللا ل،
وإان اكن دعاء يف السجود وحنوه ،فليكن قلبك حارضا ملا تدعو به ،وترجوه من هللا تعاىل،
وإان اكن قرأآن فتأمل ما تقرأ بهِّ ،
وعظ ْمه .وبقدر ما يغيب ذهنك وقلبك عن ذل بقدر ما
يفوتك من الصالة ،وتنرصف عام فهيا .فاحذر أن يكون اللسان متحراك بذل لكه ،وأنت
ال تدري ما تقول ،وهو حال أكرثن .وهللا املس تعان
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
الربعاء يف21/11/1440:هـ

حمك تشمري أكامم القميص داخل الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
اَلل َع ْهنُ َما َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
جاء يف احلديث الصحيح َع ْن ا ْبن َع َّب ٍاس َر َ
قَالُ َ" :أم ْرنَ َأ ْن ن َ ْس ُجدَ عَ َىل َس ْب َعة َأع ُْظ ٍم َو َال نَ ُك َّف ثَ ْو ًاب َو َال َش َع ًرا".
وقد أكرث الرشاح من بيان معىن كف الثوب والشعر الوارد يف احلديث ،وأن املراد بكف
الثوب أو كفت الثوب ُّ
مضه ومج ُعه ،فاإن الكف أو الكفت هو امجلع والضم ،ومنه قوهل
تعاىل( :أمل جنعل الرض كفاات) أي :تضم ما عىل ظهرها ،ويف بطهنا ابدلفن ،وقد اكن
للعرب ألبسة من ُأ ُز ٍر وأردي ٍة واسعة جدا ،واكنت شعورمه طويةل ،تصل اإىل أكتافهم وقد
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تزيد ،عىل خالف املعهود الآن ،فاإن جسد جسد لك يشء معه ،وإان مض ثيابه ومجعها يف
مض شعره لعىل فات عليه هذا الفضل ،جفاء الهنيي عن ذل.
جسوده ،وعقص أو َّ
وال يظهر أن هذا هل عالقة بتشمري أكامم القميص ،فال يه معىن ثياب العرب ،وال حيصل
فرق بني من َّمشرها أو أسدلها ،فهيي بلك حال ال متس الرض ،وال حيصل هبا جسود مع
العبد .وقد تنازع أهل العمل يف هذه املسأةل عىل أقوال ،جفمهور أهل العمل عىل كراهة تشمري
أكامم القميص ،ابعتبار أنه داخل يف النص .وذهب املالكية اإىل تفصيل ،وهو أنه اإن مشر
الثياب من أجل الصالة ُكره ،وإان اكن مش ِّمرا أصال ،لعمل وحنوه ،فال حرج عليه لو
بقيت وهو يف الصالة ،وهو اختيار ش يخنا ابن عثميني رمحه هللا.
واذلي يظهر ل أن تشمري أكامم القمص وحنوه غري داخةل أصال يف هذا النص ،وال يف
معناه ،فال بأس مطلقا يف الصالة مع تشمري أكامم القميص .أما من متسك ابإن النصوص
عامة ،فيقال هلم :ومن قال :اإن َ
كفت أو َّكف الثوب مبعىن التشمري اخلاص املعروف دلينا
ٍ
معروف ،ال صةل هل مبا حنن عليه الآن حبال .أما
الآن؟! فاإمنا ورد الهنيي عن ٍِّكف مشهو ٍر
ُّكف الشعر ،فهذا ورد فيه ذم خاص ،ففي حصيح مسمل َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن َع َّب ٍاس ريض
وص م ْن َو َرائه ،فَ َقا َم فَ َج َع َل
هللا عهنام َأن َّ ُه َر َأى َع ْبدَ َّاَلل ْب َن الْ َحارث ي ُ َص ِّيل َو َر ْأ ُس ُه َم ْع ُق ٌ
ْرص َف َأ ْق َب َل ا َىل ا ْبن َع َّب ٍاس فَ َقا َلَ :ما َ َل َو َر ْأيس؟! فَ َقا َل :ا ِّين َمس ْع ُت َر ُسو َل
َ ُحي ُّهلُ ،فَلَ َّما ان َ َ
ِ
ِ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ي َ ُق ُ
ول( :ان َّ َما َمث َ ُل َه َذا َمث َ ُل اذلي ي ُ َص ِّيل َوه َُو َم ْك ُت ٌوف) رواه
َّاَلل َص َّىل َّ ُ
مسمل ،ويف لفظ( :اذلي ي ُ َص ِّيل ِورأسه م ْع ُقوص اكذلي ي ُ ِّ
صيل وهو م ْك ُتوف).
ويف سنن أيب داود ":أن أاب رافع رأى احلسن بن عيل يصيل قد غرز ضفريته يف قفاه حفلها،
وقال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول( :ذل مقعد الش يطان) " وإاس ناده
جيد.
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وهذه الصورة بلك أسف أصبحنا نراها كثريا يف الش باب ،فاإهنم جيمعون شعورمه اإىل وراء
رؤوسهم أش به بلف النساء للشعر ،مث يصلُّون ومه كذل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف1441/1/8:هـ

التشبيك بني الصابع يف الصالة
يكره التشبيك بني الصابع ملن ينتظر الصالة ،ويباح بعد الانهتاء مهنا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جاء الهنيي عن التشبيك بني الصابع ،ملن اكن يف طريقه إاىل الصالة أو منتظرا هل ،أو
داخلها ،فعن َأيب ثُ َما َم َة َأ َّن َك ْع َب ْب َن ُ ْجع َر َة َأد َْر َك ُه َوه َُو يُريدُ الْ َم ْسجدَ  ،قَا َل  :فَ َو َجدَ ين َو َأنَ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل ( :ا َذا ت ََوضَّ أَ
ُم َش ِّب ٌك ب َيدَ َّي فَهنَ َاين َع ْن َذ َلَ ،وقَا َل :ا َّن َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ِ
ِ
َأ َحدُ ُ ْمك فَأَ ْح َس َن ُوضُ َوء ُه ُ َّمث خ ََر َج عَامدً ا ا َىل الْ َم ْسجد فَال ي َُش ِّب َك َّن يَدَ يْه ،فَان َّ ُه يف َصال ٍة)
ِ
ِ
حصيح ا إالس ناد .وعنه كعب ريض هللا عنه أيضا أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل رأي
ً
ففرج َر ُسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني أصابعه.
رجال قد ش َّبك أصابعه يف ا َّلصالةَّ ،
وفرج بني أصابع من ش بكها!! فاكن دليال
يعين فقام النيب صىل هللا عليه وسمل بنفسهَّ ،
عىل شدة الهنيي عنه .ولمحد بس ند جيد أن موىل ليب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال:
بيامن أن مع أيب سعيد وهو مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل إا ْذ دخلنا املسجد ،فاإذا رجل
جالس وسط املسجد ُم ْحتبيا ُمش ِّباك أصاب َعه ،بعضَ ها يف بعض ،فأشار اإليه رسول هللا
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صىل هللا عليه وسمل فمل ي َ ْفطن الرجل الإشارته ،فالتفت اإىل أيب سعيد فقال“ :اإذا اكن
كن ،فاإن التشبيك من الش يطان ،وإان أحدمك ال يزال يف صالته
أحدمك يف املسجد فال ي َُش ِّب َّ
ما اكن يف املسجد حىت خيرج منه" .أما اإن انهتيى من الصالة ،فال بأس أن يش بك بني
أصابعه ،ففي الصحيحني يف قصة سهو النيب صىل هللا عليه وسمل أنه قَا َم عليه الصالة
والسالم ا َىل خ ََش َب ٍة َم ْع ُروضَ ٍة يف الْ َم ْسجد ،فَاتَّ ََكَ عَلَ ْهيَا َ َكن َّه غَضْ َب ُانَ ،و َوضَ َع يَدَ ُه الْ ُي ْم َىن عَ َىل
ِ
رسىَ ،و َش َّب َك ب َ ْ َني َأ َصابعه  )..فهذا فعهل النيب صىل هللا عليه وسمل يف تكل القصة،
الْيُ ْ َ
وهو يعتقد أنه انهتيى من الصالة .ذلا مجع أهل العمل بني الهنيي الوارد ،وبني فعهل ،أن الهنيي
ملا قبل الصالة ،واجلواز ملن انهتيى من صالته .علام أن التشبيك يف امجلةل غري مذموم يف
املسجد ،وقد جاء يف احلديث أن النيب صىل هللا عليه وسمل وصف املؤمن للمؤمن
اكلبنيان ،يشد بعضه بعضا ،وش بك بني أصابعه ،فدل عىل اجلواز مطلقا ،وبقي الهنيي عام
اكن يف الصالة أو منتظرا لها ،أو يف طريقه اإلهيا .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/3/3هـ

امجلع بني الصالتني بسبب املطر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
 امجلع من حيث الرخصة أوسع من القرص ،فيرشع لكام وجدت املشقة ،بالف القرصاذلي سببه السفر فقط.
 ومن أعظم أس باب امجلع بني الصالتني :املطر ،فلك مطر يشق معه اذلهاب اإىلاملسجد ،فاإنه يرشع امجلع هل ،اكذلي يبلل الثياب من غزارته ،ويلحق به ما يوجب طينا
وحنوه ،أو صاحبه رايح شديدة ،فلك هذا من الس باب املوجبة للجمع بني الصالتني.
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 من الس نة الخذ بتكل الرخصة ،نرشا لهدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وأخذابيرس الرشيعة ،كام هو يف الخذ بعزميهتا.
 فيجمع بني الصالتني ،والتقدمي أفضل. فاإن مت امجلع ،فال تعاد الصالة الثانية ،فمي لو انقطع املطر بعد انهتامئها؛ اإذ اإن الشارع مليوجب العبادة مرتني ،وقد وقعت الصالة اجملموعة وفق الرشع.
 ال تلزم نية امجلع عند الصالة الوىل ،فاإن دخل يف الصالة الوىل ،وال مطر ،مث اهنطلتالمطار ،فهل أن جيمع اإلهيا الثانية ،فتَ َقدُّم نية امجلع ليس رشطا.
 كام اليشرتط اإخبارالناس بذل ،بل مىت وجد موجب امجلع َ َمج َع. كام ال يشرتط املوالاة ،فلو حصل الفاصل بني الصالتني ،ومه ابملسجد ،مث أرادوا امجلع،فال بأس به.
 ال يسن امجلع من املطر اإال ملن يتضر به ،أما َمن يصلون يف بيوهتم ،فال يرشع هلم امجلع،بل الصل وجوب أداء لك صالة يف وقهتا.
 يسن االإتيان ابلذاكر اخلاصة ابلصالتني ،بعد الانهتاء مهنام ،ولو أّت بذكر الوىل بعدهامبارشة فال بأس ،مث جيمع ،لكن لو أخرهام ،فال بأس ،ويأيت بأذاكر الصالة الخرية ،لكوهنا
ألصق هبا ،مث أذاكر الصالة الوىل ،وهو كذل يف رواتب الصالتني.
 لو مجع بني املغرب والعشاء ،فهل أن يصيل الوتر مبارشة بعد العشاء ،فاإنه مرتبط هبا. ال يلزم القرص ،مع لك صالتني مجموعتني.كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 12/7/1441هـ
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كيفية صالة الوتر
هل ميكن امجلع بني الشفع و الوتر دون التحية والسالم ما بيهنام.وان اكن نعم ،فهل من
دليل؟ و شكرا .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد .
وب ْ َالن َْصار ِّي َأ َّن َر ُسو َل َّاَلل
ال مانع من جعل الوتر ثالاث ،متصةل أو منفصةل ،ف َع ْن َأيب َأي ُّ َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل" :الْو ْت ُر َح ٌّق فَ َم ْن َش َاء فَلْ ُيوت ْر َب ْم ٍس َو َم ْن َش َاء فَلْ ُيوت ْر بث ََال ٍث
َص َّىل َّ ُ
َو َم ْن َش َاء فَلْ ُيوت ْر ب َواحدَ ٍة" ،والثابت من فعل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه اكن يوتر
فيصل امخلس أو الس بع أو التسع ركعات بتشهد قبل الركعة الخرية ،وال يسمل مث يأيت
ابلخرية ،مفن شاء فعل ذل يف الثالث ،ومن شاء فصل بني الركعتني والركعة ،فالمر يف
ذل واسع،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف4/1/1436 :هـ

مواضع البرص يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي138 | .

فاإن أهل العمل اختلفوا يف مواضع برص املصيل حال صالته ،ولعل أرحج القوال هو جعل
البرص اإىل موضع السجود ،ويدل ذلل قول عائشة ريض هللا عهنا( :دخل رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل الكعبة ،ما خلف برصه موضع جسوده حىت خرج مهنا) حصيح
ا إالس ناد.
وهو مروي عن مجع من السلف ،وقد اس تظهره بعضهم أيضا من أثر ابن سريين رمحه هللا
أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اكن يقلب برصه يف السامء ،فزنلت الآيةَّ :
(اذل َين ُ ْمه يف
ون) [املؤمنون ]2:فطأطأ رأسه.
َصالهت ْم خَاش ُع َ
وزاد يف رواية" :واكنوا يس تحبون للرجل أال جياوز برصه مصاله".أي :موضع جسوده.
فالنظر اإىل السجود يف الصالة أقرب أقوال أهل العمل اإىل الصواب.
ويس تثىن من ذل -كام نهبنا مرارا -النظر اإىل الس بابة يف التشهد ،عند ادلعاء ،فعن عبد
هللا بن الزبري ريض هللا عهنام أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن اإذا قعد يف التشهد وضع
برصه اإشارتَه " .
كفه اليرسى عىل خفذه اليرسى ،وأشار ابلس بابة ،ال جياوز ُ
قال النووي" :والس نَّة أن ال جياوزه برصه اإشارته".
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1442/4/20هـ

بيان الس نة يف صالة النوافل ابلليل والهنار
جزامك هللا خري  ،أريد معرفة الكيفية لـ س نة صالة الظهر ماقبلها  ،أي الربع ركعات اليت
تكون قبلها تكون مثىن ومثىن بـ تشهدين وتسلميتني أم أربع ركعات وسالم واحد..؟
وشكر ًا .
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصحيح يف النوافل معوما يف الليل أو الهنار أهنا مثىن مثىن ،ويف احلديث يف الصحيحني
عن عائشة ريض هللا عهنا عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :صالة الليل مثىن مثىن)
ويف زايدة لمحد وأيب داود والرتمذي وابن ماجه وحصحه اللباين عن ابن معر ريض هللا
عهنام عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :صالة الليل والهنار مثىن مثىن) وهذا هو
مذهب امجلهور ،أما قول عائشة ريض هللا عهنا يف وصف صالة النيب صىل هللا عليه
وسمل يف الليل ( :يصيل أربعا فال تسأل عن طولهن وحس هنن) فاملراد بتشهدين
وسالمني ،معال حبديهثا السابق ،وأما صالته صىل هللا عليه وسمل ثالاث ومخسا وس بعا،
فهذا يف الوتر ،وليس يف الصالة الثنائية ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/1/3هـ

صالة الرواتب ،والصيام طلبا للجر
السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل فضيةل الش يخ أن عندي سؤالني الول هو عن الرواتب و
مىت جيب أداهئا هل يف وقت الصالة مثال الربع ركعات اليت تؤدى قبل صالة الظهر
والسؤال الثاين الصيام للجر هل جيوز ل الصيام لك يوم للمزيد من الجر وجزامك هللا
خريا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الرواتب اتبعة للفريضة ،فتسن بدخول الوقت ،ولكام اكنت أقرب اإىل الفريضة قبلها وبعدها
اكن أوىل ،فاإذا خرج وقت الصالة ،فال بأس بقضاهئا ،رشط أال يتخذ هذا المر عادة.
أما الصوم فهو معل مرشوع حمبوب اإىل هللا ،يبتغى به الجر عند هللا ،ولكن عىل العبد
أن يفعل من العبادات من ميكنه املواصةل عليه ،ففي احلديث( :أحب العمل اإىل هللا أدومه
وإان قل) فلو داومت عىل صوم االثنني وامخليس ،وثالثة أايم من لك شهر ،سواء من أول
الشهر أم وسطه أم أآخره ،فهو حسن ،ول أن تزيدي طلبا يف الجر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/4/11هـ

تأخري صالة الفجر بعد طلوع الشمس
ما حمك من نم حىت الصباح وصىل صالة الصبج وهذا يكون دامئا علام ابنه التوجد يف
هذه املنطقة مساجد وال تسمع الاذان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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من يفعل ذل عن معد فهو أآمث ،سواء وجد مساجد يف املنطقة أم مل توجد ،وأما سامع
الذان فهو ليس رشطا يف أداء الصالة يف وقهتا ،والواجب متابعة أوقات الصالة بأي
طريق ،سواء الراديو أو التلفاز أو برامج اجلوال أو المكبيوتر ،فالوصول ملواقيت الصالة
أمر ميسور للغاية ،فاإن نم عن الصالة حىت خرج وقهتا ،فهو أآمث ،وفاعل لكبرية من
الكبائر ،وعليه التوبة واالإنبة اإىل هللا ،وليعمل من الآن فصاعدً ا أنه ال جيوز يف قول عامة
العلامء اإخراج الصالة عن وقهتا معدا ،بل ا َّإن من أهل العمل من اعترب ذل موجبا للكفر،
مث اإن أدى الصالة بعد خروج وقهتا فاإهنا مردودة عليه ،غري مقبوةل ،وقد جاء يف املعجم
الوسط للطرباين ،وشعب االإميان للبهيقي ،وغريهام عن أنس بن مال ريض هللا عنه أن
النيب صىل هللا عليه وسمل قال ( :من صىل الصالة لوقهتا وأس بغ وضوءها وأمت لها قياهما
وخشوعها وجسودها خرجت ويه بيضاء مسفرة تقول حفظك هللا كام حفظتين ،ومن
صىل الصالة لغري وقهتا فمل يس بغ وضوءها ومل يمت لها خشوعها وال ركوعها وال جسودها
خرجت ويه سوداء مظلمة تقول ضيعك هللا كام ضيعتين حىت اإذا اكنت حيث شاء هللا
لفت كام يلف الثوب اخللق مث رضب هبا وهجه) ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/11/5هـ

بعض صفات صالة الوتر
ايش يخ ان اصيل  3ركعات وتر وبعد ذلكل اسمل هل صاليت حصيحه وبعد ذل اصيل
ركعتان 2ايش يخ ان اصيل قبل العرص اربع وقبل الفجر اثنتان هل اصلهيا قبل الاذان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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فاإن صالة الوتر تسن عىل عدة أوجه ،ومهنا الطريقة اليت ذكرتهيا ،ويه أن تصيل ثالث
ركعات متصةل ،ولكن برشط أن تكون بتشهد واحد يف أآخر ركعةَ ،ر َوى ا ْب ُن ح ِّب َان يف "
اَلل عَلَ ْيه َو َس ِّ َمل(َ :ال تُوت ُروا بث ََال ٍثََ ،ال ت َ َش هبِّ ُوا
َحصيحه " َع ْن َأيب ه َُرْي َر َة َع ْن النِّ ِّيب َص ِّىل ِّ ُ
ب َص َالة الْ َمغْرب) ،فهنيى عن صالة الوتر عىل هيئة صالة املغرب ،ول أن تصيل ركعتني
اَلل عَلَ ْيه
بعد الوتر ،حلديث َأيب َسلَ َم َة قَا َلَ :سأَلْ ُت عَائشَ َة َع ْن َص َالة َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
َرش َة َر ْك َع ًة ي ُ َص ِّيل ثَ َم َان َر َك َع ٍ
ات ُ َّمث يُوت ُر ُ َّمث ي ُ َص ِّيل َر ْك َع َت ْني
َو َس َّ َمل فَ َقال َ ْتَ :اك َن ي ُ َص ِّيل ثَ َال َث ع ْ َ
َوه َُو َجال ٌس .أخرجه مسمل.
والوىل جعل الوتر أآخر صالتك من الليل ،ففي الصحيحني َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن ُ َمع َر ريض
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َوه َُو عَ َىل الْم ْن َرب َما تَ َرى يف َص َالة
هللا عهنام قَا َلَ :سأَ َل َر ُج ٌل النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
الص ْب َح َص َّىل َواحدَ ًة فَأَ ْوتَ َر ْت َ ُهل َما َص َّىلَ ،وان َّ ُه َاك َن
يش ُّ
الل َّ ْيل؟ قَا َلَ :مث َْىن َمث َْىن ،فَا َذا َخ َ
َ ُ ِْ
ِ
َّ
ي َ ُق ُ
َ
ال
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َأ َم َر به.
ىل
ص
يب
ن
ن
ا
ف
ا
ر
ت
و
ول :ا ْج َعلُوا أآخ َر َصالتمك ْ ً َّ َّ َّ َ َّ ُ
ِ
ويسن صالة أربع قبل العرص بسالمني ،وهو اثبت عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل،
وكذل ركعتان قبل الفجر ،وهام أفضل راتبة يف الرواتب ،فقد اكن صىل هللا عليه وسمل
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
يصلهيام يف احلض والسفر ،و َع ْن عَائشَ َة ريض هللا عهنا َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
قَا َل(َ :ر ْك َع َتا الْ َف ْجر خ ْ ٌَري م ْن ادلُّ نْ َيا َو َما فهيَا).أخرجه مسمل.
ويسن فعلهام بعد الذان ،وكذا سائر الرواتب تفعل بعد أذان الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1428/8/26هـ
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صفة رفع الصبع يف التشهد يف الصالة
هل يصح رفع الصبع يف التشهد اثناء قول أشهد مث أنزلها مث أرفعها اثنية عند أشهد الثانية
مث أنزلها
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الثابت عن النيب صىل هللا عليه وسمل أنه اكن حيرك س بابته يدعو هبا ،أي حيركها يف
مواضع ادلعاء يف التشهد ،عن وائل بن جحر أنه قال يف صفة صالة رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل  (:مث قعد فافرتش رجهل اليرسى ووضع كفه اليرسى عىل خفذه وركبته اليرسى
وجعل حد مرفقه الامين عل خفذه اليرسى مث قبض ثنتني من أصابعه وحلق حلقة مث رفع
اإصبعه فرأيته حيركها يدعو هبا) رواه أمحد والنسايئ وأبو داود وغريمه وهو حديث حصيح.
وعن عبد هللا بن معر ريض هللا عنه قال  (:اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإذا
جلس يف الصالة وضع يديه عىل ركبتيه ورفع إاصبعه الميني اليت تيل االإهبام فدعا هبا ويده
اليرسى عىل ركبته ابسطها علهيا ) رواه مسمل .
وحتريك االإصبع عند التشهد قال هبا جامعة من أهل العمل مهنم االإمام مال واالإمام أمحد
وهو قول يف مذهب الشافعية وبه قال جامعة من أهل احلديث .
قال الش يخ اللباين :اإنه ال يوجد دليل من الس نة عىل أن حتريك االإصبع يكون فقط عند
التلفظ ابلشهادتني كام قال بعض الفقهاء  .انظر صفة صالة النيب ص . 140
واخلالصة أن حتريك الصبع يف التشهد يكون يف مواضع ادلعاء من التشهد ،كقول اللهم
صل عىل محمد وعىل أل محمد ،وأي دعاء أآخر بعد التشهد ،فيسن التحريك عنده ،أما
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التشهد فال نعمل من الس نة دليال خيصصه ،فيدخل يف مجةل التحريك من أول التشهد،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/3/14هـ

قضاء راتبة الصالة
ماحمك اإن مل أدرك الربع ركعات الراتبه اليت قبل صالة الظهر أصلهيا بعد الصاله س تة
ركعات أم تكون قد فاتتين و جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس اب إالتيان ابلنافةل اليت فاتت بعد الفريضة ،لكن الرتتيب أن تبدأ ابلس نة ال َب ْعدية أوال،
مث تأيت مبا فاتك من الس نة القبلية ،وقد قىض النيب صىل هللا عليه ركعتني بعد العرص ،اكن
شغل عهنام قبل العرص ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/4هـ
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قضاء الصالة بعد التوبة
امحلد هلل رب العاملني ان شاب وامحلد هلل لقد تب توبة نصوح وبدأت اصىل لك الاوقات
ىف مواعيدها جامعة ابملسجد مند س نتني  2والان اريد ان اقىض دييىن ادلى فاتىن من
حياّت اجو منمك ارشدى اىل ايرس المور وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أكرث أهل العمل عىل أن من ترك بعض الصلوات يف حياته أنه ال جيب عليه القضاء ،اإمنا
الواجب أن تكرث من النوافل ،وأيضا عليك بكرثة الاس تغفار والتوبة ،والصدقة والرب
والصالة ،فاإن احلس نات يذهْب السيئات ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/4هـ

الصالة يف ثوب ملوث ابدلماء
حمك تلوث الثياب ابدلم وهل جيوز الصالة وهناك جرح يزنف والفرق بني ادلم البرشى
ودم احليوانت واثر ذل عىل الصالة وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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اإن اكن ادلم خارجا من السبيلني فالواجب غسهل ،وإازالته ما أمكن.
أما اإن اكن ادلم دم جرح وحنوه ،ففيه خالف ،والصحيح عدم جناس ته ،فالصحابة ريض
هللا عهنم اكنوا يصلون يف جراحاهتم ،كام أمر النيب صىل هللا عليه وسمل بدفن الشهداء يف
دماهئم.
أما دم احليوان ،فاإن اكن غري مأكول اللحم ،اكمحلار واللكب واخلزنير ،فاإن دمه جنس ،وال
يعفى عن يسريه ،وال تصح الصالة بثوب متلوث به.
أما احليوان مأكول اللحم ،فاإنه يعفى عن ادلم اذلي يبقى يف العروق بعد اذلحب ،أما ادلم
املسفوح من مأكول اللحم فاإنه جنس بنص القرأآن ،وال تصح الصالة بثوب متلوث به.
أما احليوان اذلي ال يس يل منه دم كثري ،اكذلابب والبق والبعوض وحنوه ،أو ليس فيه دم
أصال اكلسمك ،فالصحيح طهارته ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/4هـ

وجود جنس يف املالبس والصالة كذل
يف اغلب الاحيان ملا اقيض حاجيت اعزمك هللا من الرباز واقوم بتنظيف الفرج حبرص شديد
وملا اخرج وبعد فرته من تغيري املالبس اجد يشء من لون الرباز عىل رسوال ادلاخيل
وهذي مشلكه اعاين مهنا بشلك ش به يويم هل صاليت بلبيس هذي تقبل ام يعترب جناسه
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؟؟ لين بعض الاحيان اكون يف معيل وال اس تطيع ان اذهب الغري لبيس لكون معيل مدته
عرش ساعات وليس بقريب من البيت وكنت قد هتاونت يف هذا املوضوع حىت انه اقلقين
مفا احلمك يف هذه احلاهل وهل صاليت جائزه وما اذا افعل مع اهامتيم الشديد ابلتنظيف ابملاء
واملنديل وليس هناك هتاون ابلتنظيف افيدوين افادمك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك واحلال كذل أن تتحفظ يف هذه املنطقة مبنديل وحنوه وتزيهل أثناء الصالة،
وال جيوز أن تصيل يف ثوب به جناسة تعلمها ،وال يضك خروجه أثناء الصالة ،وأما الصلوات
اليت صليهتا من قبل وأنت تهل احلمك ،فاإنك تعذر ابجلهل ،وال يلزمك قضاؤها ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/11/7هـ

صالة املراهق بغري وضوء هجال
عندما كنت ىف بداية سن املراهقة كنت اّت الصالة عىل غري وضوء اكرث من مرة فعلمت
ان ذل كفر وجيب قول الشهادة والاغتسال ولكىن كررت ذل اكرث من مرة فهل ان كفرت
كفرا ال يعيدىن لالسالم مرة اخرى وهل ال مثوى ىل الا النار حبمك اية ال اتذكرها تبدأ ب(ان
اذلين امنوا مث كفروا)ارجومك افتوىن
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الغالب أن من يفعل هذا اإمنا يفعهل عن هجل ،وخطأ ،وليس عن معد ،وعليه فال شئ
عليك سوى التوبة والاس تغفار واالإنبة اإىل هللا تعاىل ،أما اإن اكن عامدا عاملا ابحلمك ،فال
شك أن هذا أمره خطري ،وهو موجب للكفر عند مجهور العلامء ،وهو نوع من الاس هتزاء
برشع هللا ،فتلزمك التوبة ،والندم ،والعزم عىل عدم العود ،وأن تكرث من العامل الصاحلة،
فاإن احلس نات يذهْب السيئات ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/3/12هـ

الصالة منحرفا عن القبةل قليال
صليت العشاء منحرفه هجه الشامل يف اسرتاحه بدون ان اس ئل اهل الاسرتاحه عن القبهل
وملا خلصت الصاله اخربوين اين منحرفه عن القبهل وصليت اثنيه وانكرو عيل ذل وقالوا
ان ادلين يرس مفا احلمك ابين يدرس مبدارس حتفيظ وايخذ راتب واخذه منه وارصفه عىل
البيت وعىل اخته وعليه مفا احلمك وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ابلنس بة للصالة ،فاالحنراف عن القبةل املذكور قليل ،وتزئ الصالة ،وال يضك أنك
أعدت الصالة ،والواجب عىل املسمل اإن مل يكن عاملا ابلقبةل أن يتحراها ،فاإن صىل دون
عمل هبا ،وليس عنده أحد يسأهل ،فاإن أخربه أحد أثناء الصالة وجب عليه أن يتجه اإلهيا،
وهو يف صالته ،فاإن انهتيى ومل خيربه أحد ،وقد حترى ،فليس عليه اإعادة الصالة.
أما ابلنس بة لراتب ابنك ،فطاملا أنه يبذهل ل بطيب منه ،وليس دليك سبيل أآخر ،فالنيب
صىل هللا عليه وسمل يقول( :أنت ومال لبيك) وقال( :اإن أبناءمك من كس بمك) فال حرج
عليك يف ذل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/28هـ

مجع الصالة لعدم المتكن من أداهئا يف الوقت
هل جيوز امجلع اإذا اكن للشخص مشوار ومتأكد أنه لن يس تطيع صالة العرص مثال؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
كيف ال يمتكن الشخص من أداء الصالة يف وقهتا همام بلغ من الانشغال ؟!! هذا أمر قد ال
يكون ،فالواجب عىل املسمل تقدمي الصالة عىل لك شئ ،وال بأس ابمجلع عندما يوجد ما
يعذره ،فقد قامت أدةل كثرية عىل ذل ،لكن كون الشخص ال ميكن أو متأكدا من أنه ال
يس تطيع أن يصيل!! فهذا فيه بُعد ،وذلل ال جيوز امجلع يف هذه احلال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/28هـ
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الصالة بغري طهارة هجال
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
بلغت قبل س نة ولكن اغتسال اكن خاطئا واكن املذي خيرج مين ولكين ال اعرف انه
مذي النه مل يكن خيرج عند وجود شهوة لكنه خيرج وان جالس ادرس لك يوم صباحا
فكنت اصيل اذا خرج بال وضوء والغسل للفرج وذهبت اىل الطبيب فقال هذا طبيعي
يف هذه املرحةل ففهمت منه انه يشء ال احد يلتفت هل وكنت عىل هذه احلال اىل أن
علمت انه مذي(.قرات القاعدة اليت تقول ان لك ما خيرج من الفرج يوجب الوضوء عدا
املين لكين حسبت السائل اذلي خيرج مين (املذي وكنت ال أعرف انه مذي)حسبته
ليست تشمهل القاعدة اىل ان ادركت ذل بعد  9شهور تقريبا)
فهل أعيد الصلوات اليت صليهتا خالل هذه الفرتة؟ دعواتمك ل.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أيخ الكرمي ،اعمل أن هذا من ابب ترك الواجب ،لنك تصيل تكل الصلوات بغري وضوء،
وقد أمر هللا يف كتابه ابلوضوء للصالة ،كام أخرب النيب صىل هللا عليه وسمل أن هللا ال
يقبل صالة أحد اإذا أحدث حىت يتوضأ ،غري أنه لكرثة تكل الصلوات ،فالواجب اإعادة
الصلوات اليت عهدك هبا قريب ،ولو اكن يف ذل مشقة ،وعليك بكرثة الاس تغفار
والنوافل عام مىض.
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كام جيب أن تعمل أن الطهارة من املذي تكون بغسل اذلكر والنثيني (البيضتني) ونضح املاء
عىل املاكن اذلي أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/6/3هـ

الاس تغفار بعد الصالة
الاس تغفار بعد الصالة لالمام ام املؤذن وهل جيهر ام ال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الاس تغفار بعد الصالة مرشوع للك من صىل ،سواء اكن اإماما أم مأموما أم مؤذن ،فعن
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل َاك َن َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ا َذا
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ثَ ْو َاب ُن َم ْو َىل َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ِ
الس َال ُم َوم ْن َك
َأ َرا َد َأ ْن ي َ ْن َرص َف م ْن َص َالته ْاس َت ْغ َف َر َّ َ
اَلل ثَ َال َث َم َّر ٍات ُ َّمث قَا َل اللَّهُ َّم َأن َْت َّ
الس َال ُم تَ َب َار ْك َت َاي َذا الْ َج َالل َو ْاال ْك َرام قَا َل َأبُو ع َيىس َه َذا َحد ٌ
يث َح َس ٌن َحص ٌيح ،وهذا
َّ
ِ
مرشوع للك مصل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/3/12هـ
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ما الفرق بني صالة الصبح وصالة الفجر؟
ما حمك صالة ركعتني بعد صالة الفجر وقبل صالة الصبح ابملسجد.ولمك الجر والثواب
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أيخ الكرمي :ما الفرق بني صالة الصبح وصالة الفجر؟!!
صالة الصبح يه صالة الفجر ،وال فرق ،وقد مسى النيب صىل هللا عليه وسمل صالة
الفجر ابلصبح ،وورد يف حديث بالل ريض هللا عنه لذان الفجر " :واكن رجال أمعى ال
يؤذن ?أي للفجر ? حىت يقال هل  :أصبحت أصبحت " ،والصالة بعد الفجر مهنيي عهنا،
اإال اإن اكنت ركعيت الس نة اللتني قبل الفجر ،فال بأس بصالهتام بعد الفجر ،أما غريهام فال
جيوز ،اإال ما اكن ذا سبب ،كصالة حتية املسجد ،وحنوه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/5/12هـ

قراءة سورة يف الثالثة والرابعة من الصالة
عندي مشلكة يف الصالة  ,,ففي بعض الاحيان انىس واقرأ سورة اخرى مع الفاحتة يف
الركعة الثالثة او الرابع من صالة ( الظهر او العرص او العشاء ) ماهو حمكها وماذا عيل ان
افعل ,,
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس يف ذل حرج ،بل ثبت أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يقرأ يف الثالثة والرابعة،
اكن الصحابة ريض هللا عهنم يعرفون ذل ابضطراب حليته ،كام أنه ليس يف الصالة
سكوت ،فاإن كنت مأموما ،ووجدت وقتا لقراءة القرأآن يف القيام بعد الفاحتة فال بأس أن
تقرأ ،ولو يف الثالثة أو الرابعة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/5/12هـ

قضاء الصوم والصالة ملن تظن أهنا حائض ،وهدااي العامل
يف اول زوايج ويف رمضان اكن يزنل مين دماء وكنت افطر عىل اساس اهنا ادلورة يف
اقيض صيايم اكلعادة بعد رمضان اكتشفت بد رمضان اين حامل بشهرين ونص وادلم ليس
ادلورة امنا من الارهاق والتعب سبب متزق للمش مية حدث نفس اليش يف محيل الثاين
سؤال /ان قضيت الصيام اكلعادة هل قضايئ حصيح؟؟ اخربتين اخت ل انة البد ان
اقيض الصالة!! تعجبت مهنا الآن ان ال اذكر عدد الاايم اليت افطرهتا يف رمضان الاول
والثاين هل الكهما حصيح ؟؟ اذا الكهما حص اش الواجب عيل اسوي اللحني ؟؟؟؟؟
سؤال الثاين  /زويج يعمل بقطاع حكويم يصدر رخص عىل مواقع استامثرية تعرض علية
اموال كهدية تكون احيان بعد صدور الرخصة يعين ما فية مصلحة احيان اخرى خيربمه ان
املعامةل سوف اتخذ مراها بدون ان يفضل او يقدم معامةل عىل اخرى ومع ذل
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املستمثرون يعرضون علية املال كهدية ؟؟؟ ما حمك اخذ املال ؟؟ ايضا -------عندما
يعمل زويج خارج العمل واايم الاجازات كخبري مواقع للمستمثرين هل جيوز ةل اخذ مال
من هذة املهنة ؟؟
وفقمك هللا ملا حيبة ويرضاة ابنتظار ردودمك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الظهر أنه جيب عليك قضاء الصوم فقط ،وأما الصلوات فعليك بكرثة النوافل ،اإال اإن
اكنت الايم اليت أفطرتهيا قليةل ،ومعلومة ،فالحوط قضاؤها.
وابلنس بة لزوجك ،فال جيوز هل أخذ هذه الهدااي ،فقد قال صىل هللا عليه وسمل ( :هدااي
اَلل عَلَ ْيه
اَلل َع ْن ُه قَا َل ْاس َت ْع َم َل النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
الساعد ِّي َر َ
العامل غلول) و َع ْن َأيب ُ َمح ْي ٍد َّ
الصدَ قَة فَلَ َّما قَد َم قَا َل َه َذا لَ ُ ْمك َو َه َذا ُأهْد َي
َو َس َّ َمل َر ُج ًال م ْن ْ َال ْزد ي ُ َق ُال َ ُهل ا ْب ُن ْ ُالتْبيَّة عَ َىل َّ
ل قَا َل فَه ََّال َجلَ َس يف بَيْت َأبيه َأ ْو بَيْت ُأ ِّمه فَ َي ْن ُظ َر هيُ ْدَ ى َ ُهل َأ ْم َال َو َّاذلي ن َ ْفيس ب َيده َال
يَأْخ ُُذ َأ َح ٌد منْ ُه َشيْئًا ا َّال َج َاء به ي َ ْو َم الْق َيا َمة َ ْحيم ُ ُهل عَ َىل َرقَ َبته ا ْن َاك َن بَع ًريا َ ُهل ُرغَا ٌء َأ ْو ب َ َق َر ًة لَهَا
َّ ِ
ُِ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
خ َُو ٌار َأ ْو َشا ًة تَ ْي َع ُر َّمث َرف َع ب َيده َح َّىت َرأيْنَا ُعف َر َة ابْط ْيه اللهُ َّم هَل بَلغ ُْت اللهُ َّم هَل بَلغ ُْت
ِ
ثَ َال ًاث ،وهذا وعيد شديد يوجب عىل املسمل أخذ احلذر واحليطة.
وأما معهل خارج أايم العمل ،يف أايم الجازات ،فاإن اكن يتقاىض الراتب من هجة معهل ،فال
جيوز هل أخذ شئ من املستمثرين ،وهو داخل أيضا يف هدااي العامل ،أما اإن اكن معال
خارجيا فهل أخذ الجر عىل ما يقوم به من معل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/5/12هـ
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القراءة من املصحف يف الصالة ،وادلعاء لحد ابمسه
فمي خيص صالة قيام الليل حبيث اين اقوم قبل الفجر ابكرث من ساعة واتوضأ واضع
املصحف امايم عىل وسادة او اي يش مرتفع يف موضع السجود وافتحه واقف ان عىل
جساديت واقرتب قليال من املصحف اقرا الفاحتة مث اوجه نظري اىل املصحف وهو امايم
واقرا ابلصفحة الميني من املصحف وملا اهنيي هذه الصفحة اعود اىل اخللف بطوة خفيفة
مث اركع واعظم هللا جل يف عاله مث اجسد واس بح هللا مث ادعومبا شئت وهكذا اقوم اىل
الركعة الثانية واقرا الفاحتة مث اوجه نظري اىل الصفحة الشامل من املصحف وهكذا اىل ان
اهنيي الركعتني وحسب الوقت اصيل اىل ثان ركعات وقبل السالم ادعو مبا شئت واخص
ابذلكر اي مريض الدعوهل ابلشفاء او الرزق واخمت صاليت بركعة الوتر وسؤال هل
صاليت وقراء يت من املصحف توز وهل جيوزاين اخص بذكر امس املريض الدعو هل يف
الصالة وهل هذا من التعدي يف ادلعاء وابرك هللا فيمك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال مانع يف الصالة من القراءة من املصحف ،وكذا لو محلتيه ،ليكون أيرس ل ،وال بأس
ابدلعاء لحد ابمسه ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/12هـ
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من مجع الصالة مث وصل ووقهتا ابق ،هل يعيدها؟
ان مسافر اىل الصني يف طريق العودة اقرص الصالة فصليت العشاء ركعتني ووصلت اىل
سوراي ووقت العشاء مازال فيه متسع هل صاليت مقبوةل ام جيب عيل اعادهتا اربع ولمك
الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فال جيب عليك اإعادهتا مادمت قد أوقعهتا عىل الوجه الرشعي ،واملسافر هل أن يقرص
يسن فمي اإذا دخل ُ
وقت
الصالة ،وأن جيمع حىت لو بقي وقت الصالة الثانية ،وامجلع ُّ
وصوهل َ
يضه ُ ُ
البدل امل ُ ْر َحت َل
الصالة الوىل قبل الارحتال ،فيجمع الصالتني ،مث يرحتل ،وال ُّ
اإليه ُ
ابق ،وهللا املوفق.
ووقت الصالة الثانية ٍ
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/12هـ

هــل جيـب قضــاء الصــالة الفـائتـــة؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته عندي سؤال بصوص قضاء الصالة الفائته أن معري 24
س نه وكنت أصيل منذ الصغر ولكين التمت ابلصلوات امخلس عندما اكن معري 17
س نه فكيف أقيض الصلوات اليت فاتتين شكرا لمك
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أهل العمل يقولون يف مثل هذه احلال عىل املسمل أن يكرث من النوافل ،وال يلزمه قضاء
تكل الصلوات ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 24/5/1434هـ

حمك اخلطأ يف اتاه القبةل وهل يرتتب عىل ذل اإعادة الصالة؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته كيف حالمك ان شاء هللا بأمت الصحه والعافيه حبيت
اس ئكل اي ش يخ ان يف امرياك واملنطقه ال ان فهيا ما فهيا مساجد ابد ًا وان اصيل يف البيت
وكنت حمدد القبهل وان شاء هللا اهنا حصيحه ونقلت عن البيت ملدينه اثنيه ملدة ثالث
اشهر ورجعت للبيت مره اثنيه وماين متأكد كيف اكنت القبهل لكن صليت عىل الاتاه ال
اذكره واحلني ل  5أايم وان اصيل واليوم حددت اتاه القبهل من موقع وصارت القبهل ال
كنت اته لها خطاء ل  3شهور اصيل عىل نفس القبهل وبعدها نقلت واحلني رجعت ول
 5اايم والقبهل اكنت خطاء مفا هو احلل هل اعيد الصالوات ام اعدل القبهل فقط ؟ وجزامك
هللا الف خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الواجب اإعادة أآخر صالة فقط ،أما ما س بق فال حاجة الإعادته ما دمت قد اجهتدت،
ويلزمك الآن حتديد القبةل اجلديدة ،والصالة اإلهيا ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 21/10/1435هـ

هجر املرأة ابلصالة للنساء
هل جيوز للمرأة ان تهر بصوهتا يف الصالة اجلهريه ويه امام ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
املرأة ال تصيل اإماما اإال للنساء ،وال بأس أن تهر يف اجلهرية ،وهذا هو الصل ،برشط أال
يسمعها رجل أجنيب ،فيفنت هبا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/4/29هـ

قول "س يدن محمد" يف الصالة ،ولبس املرأة للبنطلون
هل جيوز تسييد النىب صىل هللا عليه وسمل ىف الصاله؟ وهل ارتداء البنطلون حالل ام
حرام وكذل ىف الصاله
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
النيب صىل هللا عليه وسمل س يد ودل أآدم ،وال شك ،وقد قال ذل بنفسه صىل هللا عليه
وسمل ،لكن ألفاظ الصالة تعبدية توقيفية ،ال جيوز تاوزها أو التغيري فهيا ،ذلا فال جيوز
اإبدال ألفاظ التشهد مثال يف الصالة ،وإاضافة لفظ س يدن ،اإمنا اإن اكن هذا يف ادلعاء يف
السجود ،أو قبل التسلمي ،فال بأس ،اإذ الصل اجلواز.
ولبس البنطلون للنساء مما معت به البلوى ،واكنت الفتوى لعهد قريب ابلتحرمي ابعتبار أن
البنطلون من زي الرجال ،وفيه تش به هبم ،وتش به املرأة ابلرجل كبرية من الكبائر ،لكن
المر الآن اختلف ،وأصبح البنطال من زي النساء ،فرنجو إاال يكون فيه بأس اإذا لُبس
عند الزوج ،أو يف حال الانفراد ،أما بني النساء فالظهر حترميه ،لنه جيسم اجلسم ،ويوقع
الفتنة يف القلوب ،ومن ابب أوىل حيرم يف الطريق العام ،وبني الرجال ،وكذا يف الصالة،
اإال اإن اكن عليه شئ سابغ ،اكلقميص الطويل ،وحنوه فال بأس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/3/7هـ

الصالة مع الشك يف القبةل
سؤال هو؟ان يف مدينة من مدن كندا؟وفتحت موقع النت ملعرفة القبةل واكنت اشارة
البوصةل والالكم املكتوب اتاة القبةل شامل رشق؟ ومل اصدق املوضوع؟وحبثت عن الغرب
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لن عادة ان القبةل ابتاة غروب الشمس؟وصليت غرب فرتة حسب اجهتادي وبعدشهر
تقريبا اتبعت الشمس فوجدت اهنا تغرب بعكس القلبة اليت كنت اصيل ابتاهها؟
س؟كيف اعرف اتاة القبةل وهل يه فعال دامئا غرب ابتاة غروب الشمس؟
س؟هل اقيض صالة الشهر اذلي فات علام بأين اصيل قرص ومجع؟وكيف؟ واحسن هللا
اليمك وجزامك عنا خرياجلزاء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما الصلوات اليت صليهتا ،فاإن تبني ل أن الاحنراف اكن يسريا ،فاإن هذا ال يض ،لن
الواجب اس تقبال هجة الكعبة ،ال عيهنا ،والمر يف ذل واسع.
أما اإن اكن الاحنراف شديدا ،فاإن كنت حتريت وبذلت هجدت فليس عليك أن تعيد
الصالة ،أما اإن كنت مل تتحر فالواجب اإعادة الصلوات لكها ،قال الش يخ ابن عثميني يف
"الرشح املمتع" ( " : )287/2اإذا صىل بغري اجهتاد وال تقليد  ،فاإن أخطأ أعاد  ،وإان
أصاب مل ي ُعد عىل الصحيح " اهـ .
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/3/7هـ
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الذاكر دبر الصالة
قراءة اية الكريس واملعوذات بعد الصالة قبل التسبيح والتحميد والتكبري هل هو جائز
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
المر واسع يف مسأةل الذاكر مطلقا ،سواء بعد الصالة ،أو أطراف الهنار ،وظاهر الس نة
أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يبدأ ابلتسبيح ،وهذا ما أدركنا عليه علامءن اكلش يخ ابن
عثميني رمحه هللا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/3/7هـ

تأخري الصالة عن وقهتا بسبب النوم
سؤال هو أن امحلد هلل من احملافظني عىل الصالة ولكن مشلكيت تأخريها عن وقهتا وذل
بسبب النوم علام بأنين أعدل منبه اجلوال ولكن عندما يرن املنبه اقفهل وأعود للنوم مفاذا
افعل ايش يخ؟؟؟؟؟ جزامك هللا خري.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
وفقك هللا ملا حيب ويرىض ،وعليك بذل أس باب أكرب ،كن تبكر يف النوم ،وتضع املنبه
بعيدا ،بل تضع أكرث من منبه ،مع اس تحضار عظمة تأخري الصالة عن وقهتا ،وخطر هذا
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المر ،واعمل أنه قد ذهب مجع من أهل العمل اإىل أن من ترك الصالة معدا ال يصلهيا ،لنه
همام فعل لن تقبل منه ،ومعلوم أن النامئ عن الصالة يعترب متعمدا لرتكها ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/11/4هـ

هل من ترك الصالة فرتة عليه أن يقضهيا؟
هل جيب عىل من اكن اتراك للصالة أو غري ملتم هبا مث اتب أن يصيل ما فاته؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذه املسأةل من املسائل اخلالفية ،وقد ذهب مجهور أهل العمل اإىل وجوب القضاء ،لكن
ذهب مجع أآخر اإىل عدم وجوب القضاء ،وهذا مبين عىل القول بتكفري اترك الصالة ،فاإن
الاكفر اإذا أسمل ال يُلزم بقضاء ما تركه من عبادات ،ومن اكن اتراك للصالة ،اكن اكفرا ،فال
يلزمه بعد التوبة قضاء ما فات ،لكن عليه أن يكرث من العامل الصاحلة ،فاإن احلس نات
يذهْب السيئات ،ككرثة الصالة ،والصوم ،والصدقة والصةل ،والاس تغفار ،وحنوه ،وهذا
القول هو الراحج ،وعليه فتوى كبار العلامء ،ويرحجه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :من
نم عن صالة أو نس هيا فليصلها اإذا ذكرها ،ال كفارة لها اإال ذل) جفعل القضاء واجبا عىل
النايس والنامئ عهنا عفوا ،أما املتعمد فمل يقم يف الرشع دليل يوجب عليه القضاء ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/11/4هـ
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أين يصيل من رائته كرهية؟
هل جيوز ان اصيل يف البيت علامً بأين اعاين من مشلكة عصيبة جدا جداالا ويه رائة
نفيس اي ان رائة نفيس كرهية ومزمنة ومع انين حاولت ان اختلص مهنا بش ىت الطرق لكن
هللا اراد ان تس متر معي هذه الرائة  ,وصدق اي ش يخ ان هذه الرائة قد الزمتين اربع
س نوات ونصف واىل الان مل تزل وان ال اس تطيع الصالة مع امجلاعة الن صاليت تكون
ابطةل واملصلني اذلين مه يكونون جبنيب يش تغلون عرن صالهتم حملاوةل تغطية انوفهم من
الرائة الكرهية اليت خترج من انفي ومفي .
بعد ما عرفت مشلكيت اي ش يخ هل جياز ل ان اصيل يف البيت ام ال ؟؟؟؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادام احلال كذل فنعم تصيل يف البيت ،فقد قال النيب صىل هللا عليه وسمل  (:من ألك
ثوما أو بصال فال يقربن مصالن) وقد ترمج مسمل للحديث بقوهلَ :ابب هنَ ْيي َم ْن َأ َ َ
لك ثُو ًما
َأ ْو ب َ َص ًال َأ ْو ُك َّر ًااث َأ ْو َ ْحن َوهَا م َّما َ ُهل َرا َئ ٌة َكرهيَ ٌة َع ْن ُحضُ ور الْ َم ْسجد َح َّىت ت َْذه ََب ت ْ َ
كل ِّالر ُحي
َواخ َْراجه م ْن الْ َم ْسجد.
ِ
وجاء يف احلديث( :فاإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أآدم)وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/2/5هـ
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حكـم أداء الصـالة قبـل دخـول الـوقـت
السالم عليمك  ,ان شاب من املغرب قاطن مبدينة مكناس ابعث اليمك هبذه الرساةل السال
عن فتوى هممة جدا حول دخول وقت الصالة  ,فقد اكتشفت مؤخرا ان مواقيت
الصلوات قد ختتلف من بدل الخر ابختالف طرق حتديدها و هذا مؤسف الن الوقت
الصحيح للصالة يف الاسالم حمدد رشعا  ,مفا حمك صالة الصبح الىت يصلهيا املغاربة قبل
تبني الفجر الصادق اذلي حتل به الصالة  ,وما مدى حصة هذا الالكم  ,و ان اكن كذل
مفا حمك من يصيل مع امجلاعة مث يعيد الصالة يف البيت وحده بعد دخول الوقت و هل
حيصل اجر صالة امجلاعة اليت صالها يف املسجد ام تكتب هل اجرها نفةل و يكون بذل
قد حصل اجر صالة الفرد فقط ابدائه لصالة الصبح يف البيت وحده  ,اريد جوااب مفصال
مع الاس تدالل من الكتاب او الس نة ان امكن و جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بد أوال أن تتأكد من الكمك ،وأن الصالة تقع قبل دخول الوقت ،فاإن تأكدت من
ذل ،اكن الواجب عليك تنبيه الناس ،دون اإاثرة فتنة ،بل ابحلمكة والطريق احلسن ،فاإن
أرصوا ،فال حاجة أن تصيل معهم ،بل الواجب أن تصيل بعد دخول الوقت ،ولو كنت
منفردا ،وميكن أن تصيل بأهل بيتك ،وتعذر حينئذ يف ترك امجلاعة ،وفضل هللا واسع،
يؤجرك أجر امجلاعة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 5/3/1435هـ
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حمك كشف القدمني يف الصالة للمرأة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ...
اود الاس تفسار بصوص الصالة و كشف القدمني علمت مؤخرا بأنه الصالة ال تقبل مع
كشف القدمني وسؤال هو هل صلوايت لكها مل تقبل ؟؟ وهل لو خشص ما مثال مات ومل
يكن يعمل ابن هاليش ال جيوز فهل صلواته لكها ال تقبل ؟؟
أرجو الاجابة وجزامك هللا الف خري ..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
سرت القدمني يف الصالة ليس واجبا عىل الصحيح من أقوال أهل العمل ،وهو مذهب أيب
حنيفة ،واختيار ش يخ االإسالم ،ومن املعارصين الش يخ ابن عثميني رمحهام هللا ،وليس يف
أدةل الرشع دليل واحد يوجب عىل املرأة أن تسرت يدهيا أو قدمهيا يف الصالة ،اللهم اإال
عند الرجال الجانب ،فهنا جيب علهيا سرت القدمني ،أما عند الزوج واحملارم أو يف حال
خلوهتا ،فال جيب ،وتصح الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 3/1/1435هـ
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أول ما يزنل اإىل الرض يف جسود الصالة يف جسود الصالة أول ما يزنل اإىل الرض
الركبتني أم اليدين؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذه املسأةل من املسائل اخلالفية ،فذهب مجهور الفقهاء اإىل أن أول ما يزنل هو الركبتان،
وذهب البعض اإىل وضع اليدين ،وال شك أن الصحيح هو القول الول ،وهو املوافق لهنيي
النيب صىل هللا عليه وسمل عن بروك كربوك البعري ،ومعلوم أن البعري اإذا برك قدم اجلزء
المايم مث اخللفي ،فاإذا وضع املسمل يديه أ َّوال ،اكن قد شابه البعري متاما ،ولن تقدمي
اليدين يف السجود مشاهبة اتمة لدلواب ،كام أن النيب صىل هللا عليه وسمل هنيى عن
مشاهبة البعري يف هيئته ،ومعلوم أن تقدمي اليدين يف السجود مشاهبة اتمة للبعري يف
الهيئة ،وهذا القول -أعين تقدمي الركبتني يف السجود -هو اذلي اختاره مجع كبري من
املعارصين ،اكلش يخ ابن ابز وابن عثميني والفوزان ،وغريمه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 12/7/1435هـ

حمك قراءة نفس السورة يف الركعتني يف الصالة
هل جيوز قراءة نفس السوره يف الصاله اجلهريه يف الركعتني؟ وماذا يفعل الامام لو عمل يف
الركعه الثانيه يف وقت قراءته للسوره ؟
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس ابإعادة نفس السورة يف الركعتني ،فقد صىل النيب صىل هللا عليه وسمل بسورة
الزلزةل يف الركعتني من صالة الفجر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 13/8/1435هـ

هل يفسد ادلم اليسري عىل الثياب الصالة؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته فضيةل الش يخ بعد ان انهتيت من صالة املغرب لهذا اليوم
واثناء الوضوء لصالة العشاء ( بعد دخول وقت العشاء) وجدت بعض ادلم القليل عىل
اللباس ادلاخيل  ,سؤال هل يلزمين اإعادة صالة املغرب .وهل ادلم اليسري عىل الثياب
يفسد الصالة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس عليك اإعادة املغرب ،وال يض ادلم اإال اإن اكن خارجا من أحد السبيلني ،حفينئذ جيب
غسهل لنجاس ته ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 8/10/1435هـ
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حمك لبس املرأة اجلوارب يف الصالة
ماحمك عدم لبس اجلوراب يف الصالة جزامك هللا خري اجلزاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
تغطية املرأة قدمهيا يف الصالة مس تحب ،وليس هناك دليل عىل الوجوب ،وأما أثر أم
سلمة ريض هللا عهنا قالت( :سألت النيب صىل هللا عليه وسمل أتصيل املرأة يف درع وخامر
ليس علهيا إازار قال اإذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدمهيا) فقد رواه أبو داود موقوفا
عىل أم سلمة ،من وهجني ،وال يصح الوهجان ,ضعفهام الش يخ اللباين يف ضعيف أيب
داود ،فالصحيح أن سرت القدمني ليس واجبا ،وكذا اليدين أثناء الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3/25هـ

صالة الرواتب
ايش يخ ان اصيل  3ركعات وتر وبعد ذلكل اسمل هل صاليت حصيحه وبعد ذل اصيل
ركعتان 2ايش يخ ان اصيل قبل العرص اربع وقبل الفجر اثنتان هل اصلهيا قبل الاذان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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فاإن صالة الوتر تسن عىل عدة أوجه ،ومهنا الطريقة اليت ذكرتهيا ،ويه أن تصيل ثالث
ركعات متصةل ،ولكن برشط أن تكون بتشهد واحد يف أآخر ركعةَ ،ر َوى ا ْب ُن ح ِّب َان يف "
اَلل عَلَ ْيه َو َس ِّ َمل(َ :ال تُوت ُروا بث ََال ٍثََ ،ال ت َ َش هبِّ ُوا
َحصيحه " َع ْن َأيب ه َُرْي َر َة َع ْن النِّ ِّيب َص ِّىل ِّ ُ
ب َص َالة الْ َمغْرب) ،فهنيى عن صالة الوتر عىل هيئة صالة املغرب ،ول أن تصيل ركعتني
اَلل عَلَ ْيه
بعد الوتر ،حلديث َأيب َسلَ َم َة قَا َلَ :سأَلْ ُت عَائشَ َة َع ْن َص َالة َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
َرش َة َر ْك َع ًة ي ُ َص ِّيل ثَ َم َان َر َك َع ٍ
ات ُ َّمث يُوت ُر ُ َّمث ي ُ َص ِّيل َر ْك َع َت ْني
َو َس َّ َمل فَ َقال َ ْتَ :اك َن ي ُ َص ِّيل ثَ َال َث ع ْ َ
َوه َُو َجال ٌس .أخرجه مسمل.
والوىل جعل الوتر أآخر صالتك من الليل ،ففي الصحيحني َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن ُ َمع َر ريض
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َوه َُو عَ َىل الْم ْن َرب َما تَ َرى يف َص َالة
هللا عهنام قَا َلَ :سأَ َل َر ُج ٌل النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
الص ْب َح َص َّىل َواحدَ ًة فَأَ ْوتَ َر ْت َ ُهل َما َص َّىلَ ،وان َّ ُه َاك َن
َيش ُّ
الل َّ ْيل؟ قَا َلَ :مث َْىن َمث َْىن ،فَا َذا خ َ
َ ُ ِْ
ِ
َّ
ي َ ُق ُ
َ
ال
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َأ َم َر به.
ىل
ص
يب
ن
ن
ا
ف
ا
ر
ت
و
ول :ا ْج َعلُوا أآخ َر َصالتمك ْ ً َّ َّ َّ َ َّ ُ
ِ
ويسن صالة أربع قبل العرص بسالمني ،وهو اثبت عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل،
وكذل ركعتان قبل الفجر ،وهام أفضل راتبة يف الرواتب ،فقد اكن صىل هللا عليه وسمل
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
يصلهيام يف احلض والسفر ،و َع ْن عَائشَ َة ريض هللا عهنا َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
قَا َلَ ( :ر ْك َع َتا الْ َف ْجر خ ْ ٌَري م ْن ادلُّ نْ َيا َو َما فهيَا).أخرجه مسمل.
ويسن فعلهام بعد الذان ،وكذا سائر الرواتب تفعل بعد أذان الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1430/2/24هـ
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الصالة يف وقهتا
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ...
أريد رقائق تعينين عىل قيايم لصالة الفجر أاثبمك هللا وجعل مثوامك اجلنة كام أسال ادلعاء
ل ابلشفاء وجزامك هللا عنا خري اجلزاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا العظمي ،رب العرش العظمي أن يشفيك ويعافيك ،وبعد.
الص َال َة َاكن َْت عَ َىل الْ ُم ْؤمن َني ك َتا ًاب َّم ْوقُو ًات }النساء.103
قال تعاىل { :ا َّن َّ
ِ
ويف الصحيحني من حديث عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قَا َلَ :سأَلْ ُت النَّ َّيب َص َّىل
الص َال ُة عَ َىل َو ْقهتَا قَا َل ُ َّمث َأ ٌّي قَا َل ُ َّمث ب ُّر
َّ ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َأ ُّي الْ َع َمل َأ َح ُّب ا َىل َّاَلل؟ قَا َل َّ
ِ
الْ َو َادل ْين قَا َل ُ َّمث َأ ٌّي قَا َل الْجهَا ُد يف َسبيل َّاَلل .قَا َلَ :ح َّدثَين هب َّن َول َ ْو ْاس َ َت ْدتُ ُه ل َ َزادَين.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل وهو يعدد مواقيت
و َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن َ ْمع ٍرو ريض هللا عهنام َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
الصالة ،قال(َ :و َو ْق ُت الْ َف ْجر َما ل َ ْم ت َْطلُ ْع َّ
الش ْم ُس )أخرجه مسمل.
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ويف الصحيحني من حديث َجرير ْبن َع ْبد َّاَلل ريض هللا عهنام قَا َلُ :كنَّا ع ْندَ النَّ ِّيب َص َّىل
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل فَنَ َظ َر ا َىل الْ َق َمر ل َ ْي َ ًةل ي َ ْعين الْ َب ْد َر فَ َقا َل( :انَّ ُ ْمك َس َ َرت ْو َن َ برَّ ُ ْمك َ ََك تَ َر ْو َن َه َذا الْ َق َم َر
َّ ُ
ِ
ِ
ون يف ُر ْؤيَته فَا ْن ْاس َت َط ْع ُ ْمت َأ ْن َال تُ ْغلَ ُبوا عَ َىل َص َال ٍة قَ ْب َل ُطلُوع َّ
الش ْمس َوقَ ْب َل
َال تُضَ ا ُّم َ
ِ
غُ ُروهبَا فَافْ َعلُوا ُ َّمث قَ َر َأ َو َس ِّب ْح َحب ْمد َرب ِّ َك قَ ْب َل ُطلُوع َّ
الش ْمس َوقَ ْب َل الْغ ُُروب).
والحاديث ادلاةل عىل عظم أداء الصالة يف وقهتا أكرث من أن حترص ،والعظة والعربة
يأخذها املسمل من حياته ،وممن حوهل ،ومن يومه اذلي مير ،وأس بوعه ،وشهره ،وعامه ،بل
ومعره لكه ،وليتخذ من ذل سبيال ليقرتب من هللا أكرث ،وامحد هللا عىل فضهل ،أن يرس
ل سبيال اإىل الصالة ،وما يساعد عىل أداهئا يف وقهتا ،واجهتد يف تيسري الس بل اليت
تساعد عىل أداء صالة الفجر يف وقهتا ،اكلنوم مبكرا ،وعدم النوم ابلهنار ،وحنوه.
مث املسمل اخمللص هو اذلي يأخذ عىل نفسه بساعد اجلدِّ واحلزم ،وليكن كام قال هللا تعاىل:
اَلل عَلَ ْيه }الحزاب.23
{م َن الْ ُم ْؤمن َني ر َجا ٌل َصدَ قُوا َما عَا َهدُ وا َّ َ
رزقنا هللا وإاايك الصدق مع هللا ،واالإخالص هل يف القول والعمل ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1432/1/2هـ

حمك الصالة يف الطيارة
ما حمك الصالة يف الطيارة ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الصالة يف وسائل النقل أمر جائز ،وهل أحوال ،فاإن كنت تريد النافةل فاإن هذا من
الس نة ،فاإن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يوتر عىل راحلته غري أنه ال يصيل علهيا
املكتوبة ،وعن عامر بن ربيعة ريض هللا عنه قال :رأيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
يصيل عىل راحلته حيث توهجت به.متفق عليه.
فيسن التنفل يف الس يارة والطائرة والباخرة وحنوه ،برشط أال يكون سائقا ،فاإن تيرس ل
اس تقبال القبةل ،اكن الوىل ،وإاال فص ِّل عىل حسب حال.
أما الفريضة فاإن اكن الشخص يعمل أنه يدرك الوقت وهو عىل الرض ،فاإن ينتظر ،فاإذا
نزل صىل مع امجلاعة أو حسب ما يتيرس هل ،أما اإذا اكن خيَش خروج الوقت ،وليس هل
إاال أن يصيل يف الراحةل ،فبعض أهل العمل يرى أنه جيمع الصالة اإىل الصالة اليت تلهيا،
والبعض يرى أنه يصيل يف الراحةل ،حسب ما تيرس هل ،فاإن اس تطاع أن يصلهيا قامئا
ويركع ويسجد فعل ذل  ،وإان مل يس تطع صىل جالسا وأومأ ابلركوع والسجود  ،فاإن وجد
ماكن يف الطائرة يس تطيع فيه القيام والسجود يف الرض بدال من االإمياء وجب عليه ذل
اَلل َما ْاس َت َط ْع ُ ْمت) وقول النيب صىل هللا عليه وسمل لعمران بن
لقول هللا س بحانه ( :فَات َّ ُقوا َّ َ
حصني ريض هللا عهنام واكن مريضا " :صل قامئا فاإن مل تس تطع فقاعدا فاإن مل تس تطع صل
قامئا فاإن مل تس تطع فقاعدا فاإن مل تس تطع فعىل جنب" رواه البخاري .
لن الوقت هو أعظم رشوط الصالة ،وأآكدها ،وهذا هو القرب ،وهو اختيار الش يخ ابن
عثميني رمحه هللا  ،وهللا تعاىل أعمل.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1432/1/2هـ
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الشك يف الصالة
عندما كنت اقرا التشهد الاخري شككت هل قلته من اوهل ومع ذل امكلت قرايت الين
موسوسه الا ان اهنيته ودعوت ابدلعاء الذلي بعد التشهد وبعد ذل اعدت التشهد من
جديد الن الشك زاد هل عيل جسود سهو النين فصلت بني التشهد الاول والاخري بدعاء
وهل جيوز ادلعاء بني التشهد الاول والاخري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
كام هو معلوم الشك يف الصالة عىل قسمني ،والكهام يوجب جسود السهو ،فاإن عمل َمن
شك يف صالته الصو َاب ،فاإنه يبين عليه ويسجد للسهو بعد التسلمي ،وإان مل يعمل ومل
يرتحج عنده أحد المرين ،فليْب عىل اليقني ،وهو القل ،ويسجد للسهو قبل التسلمي،
وهذا هو ما وردت به الس نة الصحيحة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .
واذلي فعلتيه هو أنك شككت ومل تعمل فبنيت عىل اليقني ،وهو عدم قراءة التشهد ،فاكن
يلزمك جسود السهو قبل التسلمي ،ولكنك يف الظهر مل تأت به ،والرحج أن من نيس
جسود السهو أن الصالة حصيحة ،وال يعيدها ،وهو ما اختاره ابن قدامة ،ونقهل عن
الشافعي ،واختاره الش يخ ابن عثميني رمحه هللا ،لن جسود السهو من ابب جربان الصالة،
وهذا ال يؤثر عىل حصة الصالة ،وإان احتاط املسمل وأعاد الصالة فهو قول مشهور لهل
العمل ،ويكون قد أخذ ابلحوط ،أما الفصل ابدلعاء بني التشهدين فاإنه ال يض ،وهللا
املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1432/1/2هـ
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وقت صالة العشاء
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
ارجوا من فضيلتمك أن اعرف هل اتخري صالة العشاء س نة عن الرسول صىل هللا عليه
وسمل مع الادةل والاحاديث الصحيحة الىن مسعت بذال ومل اعرف هل هو حص ام خطا
افيدون افادمك هللا ابرك هللا فيمك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
بداية البد أن تعلمي أن صالة العشاء من الصلوات اليت وقع نزاع بني أهل العمل يف هناية
وقهتا ،فذهب مجع من أهل العمل إاىل أن وقهتا خيرج بنصف الليل الول ،وذهب بعض
أهل العمل اإىل أن وقهتا ميتد اإىل طلوع الفجر ،والصحيح القول الول لقول هللا تعاىلَ { :أقم
الص َال َة ُدللُوك َّ
الش ْمس ا َىل غَ َسق الل َّ ْيل َوقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر ا َّن قُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر َاك َن َم ْشهُود ًا
َّ
ِ
ِ
}ا إالرساء.78واملراد بغسق الليل انتصاف الليل.
ولقول النيب صىل هللا عليه وسمل يف حديث عبد هللا بن معرو بن العاص يف حصيح
مسمل":ووقت العشاء اإىل نصف الليل".
ولن النيب صىل هللا عليه وسمل مل حيفظ عنه أنه صىل العشاء بعد نصف الليل الول.
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أما الس نة يف أداء صالة العشاء ،فاإن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن اترة يصلهيا يف وقهتا،
واترة يؤخرها اإىل ثلث الليل ،واترة اإىل نصف الليل ،وقد حص عنه أنه أخر العشاء اإىل
نصف الليل ،مث خرج وقال" :اإن هذا لوقهتا لوال أن أشق عىل أميت" فهذا احلديث رصحي
يف أن تأخري العشاء اإىل هذا الوقت أفضل.
فاملهم أن تصيل الصالة قبل خروج نصف الليل الول.
تنبيه:
ليس املراد بنصف الليل الساعة الثانية عرشة ،اإمنا املراد الوقت بني غروب الشمس ،وبني
طلوع الفجر ،وهو خيتلف بني الصيف والش تاء ،فاقسمي هذا الوقت عىل اثنني ،مث
أضيفي الناجت من القسمة اإىل موعد غروب الشمس ،يكون الناجت هو منهتيى وقت العشاء.
مفثال :لو اكن املغرب يف السابعة مساء ،واكن طلوع الفجر يف الساعة الرابعة ،فاإن عدد
الساعات بيهنام تسع ساعات ،نصفها أربع ساعات ونصف ،تضيفهيا اإىل الغروب ،فينهتيي
وقت العشاء يف الساعة احلادية عرشة والنصف ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/6/2هـ
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اخلطأ يف قراءة الفاحتة يف الصالة
السالم عليمك ايش يخ ان عندما اصيل كنت اقرا الرمحن الرحمي يف السوره الفاحته ابلفتحه
وبعدين شككت وان بعد ماصليت الفجر وتر هل عليه اعادهتا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اخلطأ يف قراءة الفاحتة قسامن:
الول :خطأ يغري املعىن ،فهذا النوع تبطل به الصالة ،وجيب اإعادهتا.
الثاين :خطأ ال يغري املعين ،فهذا ال يؤثر يف حصة الصالة شيئا.
واخلطأ اذلي وقعت فيه من القسم الثاين ،وعليه فصالتك حصيحة ،وال حاجة الإعادهتا،
والوىل بك وبلك مسمل أن يتعمل قراءة القرأآن ،خاصة سورة الفاحتة ،فهيي أم الكتاب،
والس بع املثاين ،ويه ركن الصالة العظم بعد تكبرية االإحرام ،فالواجب تعمل قراءهتا ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/11/2هـ

مجع الصالة للحاجة
هل جيوز امجلع يف الصالة ملن ميتحن يف اختبار التوجهييي حيث يس تغرق امتحان اللغة
العربية حوال  3ساعات ونصف  ،يبتدا من قبل العرص وينهتيي بعد املغرب
هل جيوز ل امجلع بني الظهر والعرص ؟ علام انه ال يسمح الحد مغادرة القاعة الا بعد
الانهتاء من الامتحان وال يسمح غري ذل
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نعم جيوز يف هذه احلل مجع العرص مع الظهر مجع تقدمي ،بأن تصيل الظهر مث تمعني اإليه
العرص ،فقد مجع النيب صىل هللا عليه وسمل ابملدينة من غري خوف وال مطر ،فس ئل ابن
عباس ريض هللا عهنام عن ذل؟ فقال( :أراد أن ال حيرج أمته) ،وهللا املوفق.
د.محمد بن موىس ادلال
يف 1428/2/23هـ

رفع اليدين ابدلعاء قبل التسلمي من الصالة
هل يرشع رفع اليدين قبل التسلمي يف ادلعاء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس من الس نة عند ادلعاء يف الصالة أن يرفع العبد يديه ،بل أخَش أن يكن هذا من
البدع ،اإال القنوت ،فيرشع رفع اليدين فيه ،داخل الصالة ،أما خارج الصالة فالس نة رفع
اليدين يف ادلعاء ،وهو الصل ابس تثناء يوم امجلعة أثناء اخلطبة فاإنه ليس من الس نة رفع
اليدين ال ل إالمام ،وال املأموم ،ويف الثر يف حصيح مسمل َع ْن ُ َمع َار َة ْبن ُر َؤيْ َب َة قَا َل َر َأى
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اَلل هَات َْني الْ َيدَ ْين؛ ل َ َق ْد َر َأيْ ُت َر ُسو َل َّاَلل
رش ْب َن َم ْر َو َان عَ َىل الْم ْن َرب َراف ًعا يَدَ يْه فَ َقا َل :قَبَّ َح َّ ُ
بَْ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َما يَزيدُ عَ َىل َأ ْن ي َ ُقو َل ب َيده َه َك َذاَ ،و َأ َش َار اب ْص َبعه الْ ُم َس ِّب َحة.
َص َّىل َّ ُ
ِ
وقد نقل الزهري هذا عن التابعني ،أعين عدم رفع اليدين يف ادلعاء حال خطبة امجلعة
خالفا ملا عليه كثري من املسلمني اليوم ،وما سوى ذل فاإن املرشوع للعبد رفع اليدين،
عىل خالف يف مسح الوجه هبام بعد ادلعاء والرحج عدمه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/6/19هـ

حمك تأخري الصالة عن وقهتا
ماحمك تأخر الصالة عن وقهتا وهل جيوز مجع لك الصلوات بعد العشاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قال هللا تعاىل( :اإن الصالة اكنت عىل املؤمنني كتااب موقوات) ويف الصحيحني أن النيب
صىل هللا عليه س ئل عن أحب العامل إاىل هللا؟ فقال( :الصالة عىل وقهتا) وعند أمحد
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َأن َّ ُه َذ َك َر
وادلاريم َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن َ ْمع ٍرو ريض هللا عهنام َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
الص َال َة ي َ ْو ًما فَ َقا َلَ ( :م ْن َحافَظَ عَلَ ْهيَا َاكن َْت َ ُهل ن ُ ًورا َوبُ ْرهَانً َو َ َجنا ًة ي َ ْو َم الْق َيا َمة َو َم ْن ل َ ْم ُ َحيافظْ
َّ
ون َوف ْر َع ْو َن َوهَا َم َان َو ُأ َ ِّيب
عَلَ ْهيَا ل َ ْم يَ ُك ْن َ ُهل ن ٌُور َو َال بُ ْره ٌَان َو َال َ َجنا ٌة َو َاك َن ي َ ْو َم الْقيَا َمة َم َع قَ ُار َ
ْبن َخلَ ٍف).
مفن أعظم وأجل العامل أن تكون الصالة عىل وقهتا ،وقد اختلف أهل العمل فمين أخر
صالة واحدة معدا ،هل يكفر أم ال؟ فذهب جامعة من أهل العمل اإىل تكفري من أخر
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صالة واحدة عن وقهتا معدا ،مفا أدراك مبن أخرها مجيعا؟!! ومعلوم أن اإخراج الصالة عن
وقهتا ليس من رشع هللا ،وليس عىل أمر هللا ورسوهل صىل هللا عليه وسمل ،وقد قال
صىل هللا عليه وسمل( :من معل معال ليس عليه أمرن فهو رد) أي :مردود ،فاإذا أخر
الصالة عن وقهتا ،فهيي معل مردود؛ لنه ليس عىل أمر هللا ورسوهل؛ ذلا أوصيك أيخ
الكرمي أن حتافظ عىل الصلوات يف وقهتا ،وال خترج وال صالة واحدة عن وقهتا معدا.
أما أن تمع الصلوات لكها بعد العشاء فهذا العمل ابطل ،مردود عىل صاحبه ،وخيَش عىل
فاعهل ،وفقنا هللا وإاايمك ملا حيبه ويرضاه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/8/2هـ

صالة املرأة يف كوت اإىل الركبتني
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته....
أن أمعل يف لكيه طبيه نسائيه وأرتدي الكوت الطيب حيث يغطي اليدين و يصل اىل
الركبه ...سؤال هل جيوز ل أن أصيل هبذا اللبس مع العمل ان القدمني تكون مس توره
ابجلوارب ؟؟ و أحيان أرتدي البنطلون ؟؟ شكرا وجزاك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ال يكفي كون الكوت واصال اإىل الركبتني مع سرت الساقني ابجلوارب اإىل الركبتني ،أو
سرتهام ابلرسوال ،فالزي الرشعي للمرأة يف الصالة جيب أن يكون ساترا مجليع بدهنا عدا
الوجه والكفني ،ويشرتط أن يكون واسع ًا فضفاضا  ،حبيث ال حيدد شيئ ًا من أعضاهئا.
وملا س ئلت أم َسلَ َم َة ريض هللا عهناَ :ما َذا ت َُص ِّيل فيه الْ َم ْر َأ ُة م ْن الث ِّ َياب .فَ َقال َ ْت :ت َُص ِّيل يف
السابغ َّاذلي ي ُ َغ ِّي ُب ُظه َُور قَدَ َم ْهيَا.
الْخ َمار َوادلِّ ْرع َّ
وقد روي هذا الثر مرفوع ًا اإىل النيب صىل هللا عليه وسمل ،والصحيح أنه موقوف عىل أم
سلمة ريض هللا عهنا .
فزي املرأة ال جيوز أن يصف شيئا من أعضاهئا الواجب سرتها ،ويدل ذلل قوهل صىل
ون
هللا عليه وسمل  ( :ص ْن َفان م ْن َأهْل النَّار ل َ ْم َأ َر ُ َها  :قَ ْو ٌم َم َعه ُْم س َي ٌاط َ َك ْذنَ ب الْ َب َقر ي َ ْضب ُ َ
هبَا النَّ َاس َ ،ون َسا ٌء َاكس َي ٌ
ات عَار َاي ٌت  . . .احلديث)  .رواه مسمل .
قوهل ( :اكس يات عارايت) أي تلبس ثو ًاب رقيق ًا يصف لون بدهنا  ،ويبني جحم أعضاهئا،
فالواجب أن يكون واسع ًا فضفاض ًا .
ويف حديث أسامة بن زيد ريض هللا عنه قال  :اإن النيب صىل هللا عليه وسمل كساين
قُبطية مما أهداه هل دحية اللكيب ،فكسوهتا امرأيت ،فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:
( مال ال تلبس القبطية ؟) قلت  :كسوهتا امرأيت  .فقال ُ ( :م ْرها فلتجعل حتهتا غالةل اإين
أخاف أن تصف جحم عظاهما) واحلديث حس نه اللباين.
وبناء عليه فال جيوز أن تصلني عىل الهيئة املذكورة ،بل البد من لبس تنورة أو جلباب
سابغ اإىل القدمني ،والحوط أيضا أن تسرتي قدميك يف الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/5/8هـ
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مجع الصالة مع العمل إابدراكها يف وقهتا
ان يف السعوديه وطياريت لكندا يف يوم االثنني الساعه  8الصباح اصيل الفجر يف
السعوديه وملا اصل لندن اصيل الظهر والعرص ليوم االثنني واركب الطياره املتجهه اىل كندا
وبقي ساعه عىل املغرب واصيل يف الطياره املغرب والعشاء ملا اوصل لكندا يكون يف وقت
املغرب ليوم االثنني لن توقيت السعوديه يس بق توقهتم وش احلمك ؟؟ واذا اكنت صالة
مجعه ماحمكها للرجل ؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمت تعلمني أنك س تدركني املغرب والعشاء بكندا عند وصول حسب اختالف
املواقيت بني البدلين ،فال حاجة أن تصيل املغرب والعشاء يف الطائرة ،وأ ِّخري هذا حلني
وصول لكندا ،وكذا يف أي وقت تعلمني أنك س تدركيه عند وصول البدل الآخر ،أما اإذا
دخل عليك وقت صالة املغرب مثال وأنت يف لندن ،مث صليتيه ،مث وصلت لكندا ووقت
املغرب ابق ،فلست مطالبة بصالة املغرب مرة اثنية حيث اإن العبد ال يطالب ابلعبادة
مرتني ،وقد وقعت صالتك مزئة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/2/22هـ

قضاء الفريضة يف وقت الهنيي
هناك اوقات مهنيي الصالة فهيا فهل جيوز الصاله اذا اكنت قضاء احد الفروض
وجزامك هللا خريا
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي182 | .

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
القول الراحج هو جواز صالة ذوات الس باب يف أوقات الهنيي ،ويتأكد المر حني يكون
قضاء فرائض ،وعليه فاإذا فاتتك فريضة مث أردت قضاءها فاإنه جيوز يف أي وقت ،لقول
النيب صىل هللا عليه وسمل( :اإذا نم أحدمك عن صالة أو نس هيا ،فليصلها إاذا ذكرها ،ال
كفارة لها اإال ذل) وهذا عام يشمل أوقات الهنيي وغريه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/7/2هـ

مجع العرص مع الظهر للضورة
أن أدرس يف لكية طبية ودلينا ادلوام ميتد لساعات طويةل ويوجداسرتاحة لصالة الظهر بيامن
ال يوجد اسرتاحة لصالة العرص فنصليه بعد الوقت أحيان بساعتني
سؤال هل جيوز مجع صالة العرص مع صالة الظهر ؟؟ و شكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإن مل يتيرس أداء صالة العرص يف وقهتا ،قبل الغروب ،ولو بقليل ،وتعذر ذل جدا ،فال
بأس جبمعه مع الظهر ،مجع تقدمي ،ولكن رشط ذل تعذر أداء العرص يف وقته متاما ،ولو
عىل فرشة يف نحية القاعة ،فاإن تيرس ذل فالصل أداء الصالة يف وقهتا ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3/25هـ
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عدم اخلشوع يف الصالة
ان افكر كثريا اثنا الصاله واحيان ال انتبه الا عند التسلمي هل جيب عيل اعاده الصاله ام
ماذا افعل؟ جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الص َال َة َما يُ ْكتَ ُب
ففي احلديث أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال( :ا َّن الْ َع ْبدَ ل َ ُي َص ِّيل َّ
ِ
ُرشهَا ت ُ ْس ُعهَا ثُ ُمهنُ َا ُس ُب ُعهَا ُسدُ ُسهَا ُ ُمخ ُسهَا ُرب ُ ُعهَا ثُلُهثُ َا ن ْص ُفهَا) فعىل املسمل أن
َ ُهل م ْهنَا ا َّال ع ْ ُ
ِ
حيرص عىل صالته ،وأن خيشع فهيا ،وأن يس تحض عظمة من يقف بني يديه ،ومن الفقه
أن يفرغ املسمل قلبه لصالته قبل ادلخول فهيا؛ وذلل قال صىل هللا عليه وسمل( :ال صالة
حبضة طعام ،وال وهو يدافعه الخبثان) وذل أن من حاهل كذل ال يكون قلبه فارغا
للصالة.
وعليك أن تأخذ ابلوصية النبوية ،ففي حصيح مسمل أن ُعثْ َم َان ْب َن َأيب الْ َعاص ريض هللا
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل فَ َقا َلَ :اي َر ُسو َل َّاَلل ،ا َّن َّ
الش ْي َط َان قَ ْد َحا َل بَيْين َوب َ ْ َني
عنه َأ َّت النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
اَلل عَِلَ ْيه َو َس َّ َملَ " :ذاكَ َش ْي َط ٌان ي ُ َق ُال ُهلَ
َص َاليت َوق َر َاءيت يَلْب ُسهَا عَ َ َّيل .فَ َقا َل َر ُس ُ
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
خ ْ ََزن ٌب ،فَا َذا أ َْح َس ْس َت ُه فَتَ َع َّو ْذ اب ََّلل منْهَُ ،واتْف ْل عَ َىل ي ََساركَ ثَ َال ًاث" قَا َل :فَ َف َعلْ ُت َذ َل،
ِ
اَلل َع ِّين .
فَأَ ْذ َه َب ُه َّ ُ
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فهذا من الهدي النبوي الكرمي ،ف إاذا أصابك هذا الوسواس يف صالتك ،فاس تعذ ابهلل من
الش يطان الرجمي ،واتفل عن يسارك ثالاث ،والتفل هو النفخ اخلفيف يصاحبه رذاذ ماء.
ومما يعني عىل اخلشوع اس تحضار اذلكر املرشوع يف الصالة ،واعتبار هذه الصالة أآخر ما
تفعهل يف حياتك ،فالعبد حامت ميوت بعد صالة ،ما دام حمافظا علهيا ،فاجعلها أ آخر ما تصيل
يف ادلنيا ،وحنو ذل من املعاين اللطيفة املعينة عىل اخلشوع يف الصالة.
وأما بطالن الصالة ،فال نعمل أحدا أوجب اإعادة الصالة عىل من انشغل فهيا ،لكن ينقص
من أجرها بقدر ما خرج بقلبه عهنا ،كام يف احلديث السابق ذكره  ( :ا َّن الْ َع ْبدَ ل َ ُي َص ِّيل
ُ ِ
ُ
ُ
ُ
ُرشهَا ت ُ ْس ُعهَا ثُ ُمهنُ َا ُس ُب ُعهَا ُسدُ ُسهَا ُمخ ُسهَا ُرب ُ ُعهَا ثلهثُ َا ن ْصفهَا )
ا َّلص َال َة َما يُ ْكتَ ُب َ ُهل م ْهنَا ا َّال ع ْ ُ
ِ
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3/13هـ

يسن اجلهر ابذلكر عقب الصالة بصورة فردية ،ويه س نة همجورة.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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فاإن من السنن اليت جهرها كثري من املسلمني ،بل حىت امللتمون ،يه س نة اجلهر ابذلكر
بعد الصالة ،واملنقول عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه يسن اجلهر ابلتسبيح
والتحميد والتكبري عقب الفريضة ،فهذا هو ما ثبتت به الس نة الصحيحة الرصحية.
ففي الصحيحني عن ابن عباس ريض هللا عهنام" :أن رفع الصوت ابذلكر حني ينرصف
الناس من املكتوبة اكن عىل عهد النيب صىل هللا عليه وسمل".
وقال ريض هللا عنه" :كنت أعمل اإذا انرصفوا بذل اإذا مسعته".
ويف رواية" :كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ابلتكبري".رواه
البخاري ومسمل.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َاك َن ي َ ُق ُ
ول يف ُدبُر ُ ِّ
لك َص َال ٍة
وعن ُم َعاوي َ َة ريض هللا عنه َأ َّن النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
اَلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
يك َ ُهل َ ُهل الْ ُم ْ ُ
كل َو َ ُهل الْ َح ْمدُ َوه َُو عَ َىل ُ ِّ
يش ٍء قَد ٌير
َم ْك ُتوب َ ٍة"َ :ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
لك َ ْ
َّ َ ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اللهُ َّم ال َمان َع ل َما أعْط ْي َت َوال ُم ْعط َي ل َما َمنَ ْع َت َوال ي َ ْنف ُع ذا ال َجدِّ منْك ال َجدُّ".أخرجه
البخاري ومسمل.
قال ابن الزبري ريض هللا عنه "َ :اك َن َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل هيُ َل ِّ ُل هب َّن يف ُدبُر
ول ا ََّلل َص َّىل َّ ُ
الص َالة" أخرجه مسمل .واالإهالل رفع الصوت.
َّ
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الص َالة ي َ ُق ُ
اَلل َو ْحدَ ُه َال
ول"َ :ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
َواك َن َع ْبدُ َّاَلل ْب ُن ُّالزب َ ْري ريض هللا عنه هيُ َل ِّ ُل يف ُدبُر َّ
ِ ِ
َرش َ
لك َ
يك َ ُهل َ ُهل الْ ُم ْ ُ
كل َو َ ُهل الْ َح ْمدُ َوه َُو عَ َىل ُ ِّ
يش ٍء قَد ٌيرَ ،ال ا َ َهل ا َّال ا َّ َُلل َو َال ن َ ْع ُبدُ ا َّال ا َّاي ُه َ ُهل
ْ
َ َ ِْ ِ
َِ ِ
َ
ادلِّ
ون".
ر
ف
اك
ل
ا
ه
ر
ك
و
ل
و
ين
النِّ ْع َم ُة َو َ ُهل الْ َفضْ ُل َو َ ُهل الث َّنَا ُء الْ َح َس ُنَ ،ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
اَلل ُمخْلص َني ُهل َ َ ْ َ ُ َ
ِ ِ
ومع كون هذه الس نة ظاهرة جلية ،وهبا أخذ مجع كبري من أهل العمل املتقدمني واملعارصين،
اإال أنه أنكرها مجع كبري أيضا من أهل العمل ،مس تدلني ذلل ابلآيت:
َضع ًا َو ُخ ْف َي ًة ان َّ ُه َال ُحي ُّب الْ ُم ْع َتد َين }العراف ،55-وحنوه من
 قوهل تعاىل{ :ا ْد ُعو ْا َ برَّ ُ ْمك ت َ ُِّ
الآايت.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
 حديث َأيب ُم َاَلل َع ْن ُه قَا َلُ :كنَّا َم َع َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
وىس ْ َال ْش َعر ِّي َر َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل(َ :اي
رشفْنَا عَ َىل َوا ٍد َهلَّلْنَا َو َك َّ ْربنَ ْارتَ َف َع ْت َأ ْص َواتُنَا فَ َقا َل النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
فَ ُكنَّا ا َذا َأ ْ َ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
مس
ائ
ف
ن
ر
ق
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ن
ا
مك
ع
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ه
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ا
ا
ب
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و
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ا
و
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ب
ار
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ن
يب تَ َب َاركَ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ٌ ٌ
َّ
َأهيُّ َا ال َّ ُ ْ َ ُ
َ
َ
َ
ً
ِ
ِ
ِ
امس ُه َوتَ َع َاىل َج ُّد ُه) أخرجه البخاري ومسمل.
ُْ
 ومن النظر :أن يف اجلهر ابذلكر بعد الصالة ،تشويشا عىل املصلني. البعض يس تدل مبفاسد اجلهر ،وأنه ينايف االإخالص وحنوه ،وأن الرس مطلوب يفالعبادات.
 البعض يس تدل بأنه مل ينقل عن الصحابة ريض هللا عنه أهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقبالصالة.
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وأجابوا عن الحاديث السابقة بأن النيب صىل هللا عليه وسمل اإمنا فعلها لتعلمي أحصابه ريض
هللا عهنم.
واجلواب عن ذل أن يقال:
أوال :الس نة اليت ثبت هبا اجلهر ابذلكر بعد الصالة املكتوبة حصيحة رصحية ،والنصوص اليت
اس تدلوا هبا عامة ،وقاعدة الرشيعة أن العام اإذا قام من الدةل ما خيصصه معل به،
خمصصة للعمومات السابقة ،واذلي ُأنزلت عليه هذه الآية ،وقال هذا
فأحاديث اجلهر ِّ
نفسه صىل هللا عليه وسمل َم ْن اكن جيهر ِّ
ابذلكر بعد
احلديث( :اربعوا عىل أنفسمك )...هو ُ
الصالة ،وهو أفهم وأعمل مبراد هللا عز وجل ،فال تعارض ،وامجلع بيهنام هو ختصيص العموم
بأحاديث اجلهر ،وقد ُخ ِّصصت هذه العمومات أيضا يف عدة مواضع  ،مهنا:
فعل الصحابة ريض هللا عهنم يف احلج ،فاإهنم اكنوا جيهرون ابلتلبية والهتليل والتكبري ،بل
ن ُدب هلم ذل.
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ُس ئ َل َأ ُّي الْ َح ِّج
الصدِّ يق ريض هللا عنه َأ َّن النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
ف َع ْن َأيب بَ ْك ٍر ِّ
َأفْضَ ُل؟ قَا َل( :الْ َع ُّج َوالث َُّّج)أخرجه الرتمذي وابن ماجه ،وحس نه اللباين ،والثج رفع
الس نة ،معال بقوهل تعاىل{ :ا ْد ُعو ْا
الصوت ابلتلبية ،واملبالغة يف ذل ،فهل يقال برتك هذه ُّ
َضع ًا َو ُخ ْف َي ًة ان َّ ُه َال ُحي ُّب الْ ُم ْع َتد َين }؟!!
َربَّ ُ ْمك ت َ ُّ
ِ
كام ورد اجلهر ابذلكر أايم العرش ،وأايم الترشيق ،وأايم مىن ،وعند اخلروج للعيدين ،وهذا
خمصص لعموم ما اس تدلوا به.
لكه ِّ
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عىل أن هذه الآية اليت اس تدلوا هبا ونظائرها اإمنا وردت يف اجلهر ابدلعاء ،وهو مذموم اإال
يف قنوت وحنوه ،ففي الصحيحني عن عائشة ريض هللا عهنا يف قوهل تعاىلَ { :و َال َ ْته َْر
ب َصالت َك َو َال ُ َختاف ْت هبَا }ا إالرساء  ،110-أهنا نزلت يف ادلعاء ،وكذا روي عن ابن عباس
وأيب هريرة ،وعن سعيد بن جبري وعطاء وعكرمة وعروة وماه ٍد وإابراهمي وغريمه .
دعاءه لهذه الآية ،قال" :واكن يكره أن يرفعوا أصواهتم
وقال االإمام أمحد" :ينبغي أن َّ
يرس َ
ابدلعاء".
سبب
قال ش يخ االإسالم رمحه هللا" :والس نَّ ُة يف ادلعاء لكه اخملافتة ،اإال أ ْن يكون هناك ٌ
يرشع هل اجلهر".مجموع الفتاوى .468 / 22
سبب يرشع هل اجلهر" يدل عىل جواز اجلهر فمي اإذا نقل
فقوهل  " :اإال أ ْن يكون هناك ٌ
السبب عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأحصابه ،كام نقل يف العرش والعيدين واحلج،
وكذا اذلكر دبر الصالة.
اثنيا :قوهلم :اإن اجلهر حيصل به تشويش عىل املصلني ،فاإن املصلني اإن مل يكن فهيم
مس بوق يقيض ما فاته فلن يشوش علهيم رفع الصوت كام هو الواقع؛ لهنم مشرتكون فيه،
وإان اكن فهيم مس بوق يقيض فاإن اكن قريب ًا منك حبيث تشوش عليه فال تهر اجلهر اذلي
يشوش عليه لئال تلبس عليه صالته ،وإان اكن بعيد ًا منك فلن حيصل عليه تشوش جبهرك.
قاهل الش يخ ابن عثميني رمحه هللا.
اثلثا :قوهلم :اإن النيب صىل هللا عليه وسمل فعل ذل للتعلمي ،جياب عنه من وجوه:
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الول :أن احلديث اذلي ورد فيه التعلمي هو حديث أهل ادلثور ،فاإنه رصحي يف
أن النيب صىل هللا عليه وسمل علَّمهم أن يقولوا هذا اذلكر ?التسبيح والتحميد والتكبري
ثالاث ،-وليس يف حديث ابن عباس وابن الزبري ريض هللا عهنام ما يدل عىل أنه فعهل
للتعلمي.
الثاين :أن الصل فمي فعهل الرسول صىل هللا عليه وسمل أنه لتعلمي أمته ،غري ما
ورد من كونه يفعل ليعلمهم مث يرتكه ،اكلصالة عىل املنرب ،ومل يقل أحد :اإنه بعد التعلمي تُرتك
الس نة ،فالنيب صىل هللا عليه وسمل هجر ابذلكر ليعل ِّمهم ،ومنه كيفية اذلكر ،وأنه هجرا ،فلامذا
يرتكون كيفية ما تعلموه منه صىل هللا عليه وسمل ،مع أنه مل حيصل منه التنبيه عىل أنه فعهل
فقط للتعلمي مث جيهر؟!!
الثالث :أنه يف حال كونه يعلمهم ،فال ُّمك والكيف داخالن يف التعلمي ،اإذ مل يرد يف
النص أنه قال هلم :فاإذا تعلممت فاتركوا اجلهر ،والزمن للترشيع ،ولو اكن اجلهر غري مرا ٍد
للشارع لهنيى عنه بعد ُّ
التعمل ،فسكوتُه عليه الصالة والسالم يدل عىل أن هذه العبادة
مطلوبة للشارع ًَّك وكيفًا.
الرابع :أن مثل هذا العمل ميكن تعلميه يف حلظات ،وال حيتاج اإىل فرتات طويةل ،
فهم أذىك من ذل بكثري ،فاكن يكفيه أن يقول هلم قولوا كذا ،كام قال لهل ادلثور ،وقد
تعلموا اذلكر املقصود مبجرد أن قال هلم ،بل اكنوا يتعلمون القرأآن يف غاية الرسعة ،مفا
ادلاعي لتطبيقه معليا ،ولفرتة طويةل ،اإال اإن اكنت تكل الصفة مقصودة للشارع؟!
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اخلامس :أن هذا الطريق اذلي سلكوه خطر جدا ،اإذ ميكن ِّ
للك ُمس تدلٍ أن
يبطل كثريا من السنن ،في َّدعي أن النيب صىل هللا عليه وسمل فعلها أو قالها للتعلمي ،فيقىض
بذل عىل الرشيعة العملية!!
رابعا :اذلين اس تدلوا مبفاسد اجلهر ،وأنه ينايف االإخالص وحنوه ،وأن الرس مطلوب يف
العبادات.
الس نة من
يقال هلم :هذه تعليالت يف مقابةل النص ،وال حيسن ابملسمل أن تأتيه ُّ
هدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل واحضة جلية ،فيرتكها ،ويتعلق بتعليالت عليةل
واهية ،كام يلزهمم عىل ذل أن يرتكوا رفع الصوت يف احلج ،ويف العرش ،وأايم مىن،
واخلروج للعيدين ،ويف لك موضع وردت الس نة برفع الصوت ابذلكر فيه ،زامعني أن يف
اجلهر ابذلكر مفاسد!!.
خامسا :اذلين قالوا بأنه مل ينقل عن الصحابة ريض هللا عنه أهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقب
الصالة.
فاجلواب :أن هذا أمر ينقطع هل العجب ،ما الصل يف حال الصحابة ريض هللا عهنم مع
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،أهو املتابعة أم اخملالفة؟ قطعا املتابعة ،وليس بنا حاجة
أن ننظر يف لك ُس نَّ ٍة فعلها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،هل اتبعه الصحاب ُة أم ال؟
لن الصل أهنم اتبعوا ،بل من قال بالف ذل طولب هو ابدلليل ،مفن قال :اإن
الصحابة ريض هللا عهنم مل يتبعوا يف هذه الس نة-أعين رفع الصوت ابذلكر -طولب هو
ابدلليل.
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ومع ذل فقد ثبت أن الصحابة ريض هللا عهنم اكنوا جيهرون ابذلكر عقب الصلوات ،حىت
يسمع من يلهيم ،فقد أخرج النسايئ يف معل اليوم والليةل من رواية عون بن عبد هللا بن
عتبة ،قال :صىل رج ٌل اإىل جنب عبد هللا بن معرو بن العاص ،فسمعه حني سمل يقول( :
أنت السالم ،ومنك السالم ،تباركت اي ذا اجلالل والاكرام ) ،مث صىل اإىل جنب عبد
هللا بن معر ،فسمعه حني سمل يقول مثل ذل ،فضحك الرجل ،فقال هل ابن معر :ما
أحضكك ؟ قال :اإين صليت اإىل جنب عبد هللا بن معر ٍو ،فسمعته يقول مثلام قلت :قال
ابن معر ريض هللا عهنام :اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول ذل.
وقد أخرج احلافظ ابن رجب مجةل من الآاثر يف هذا.انظر :فتح الباري .104 / 6
والعجب أن بعض من ينكر هذا العمل ،وجياهد يف اإبطاهل ،تده يف مواضع أخرى -تعظمي
للس نة -يبحث عن حديث يص ِّححه يف غرائب الكتب ،اكحليوان لدلمريي ،أو معل اليوم
والليةل البن الس ين ،وحنوهام ،بيامن ير ُّد العم َل حبديث يف الصحاح ،ورصحي كرصاحة حديث
ابن عباس ،وابن الزبري ريض هللا عهنام! فاهلل املس تعان.
بناء عىل ما تقدم فاإن اجلهر ابذلكر بصورة فردية هو الس نة الثابتة الصحيحة عن رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل ،والساملة من املعارض من النظر أو النص الصحيح ،وأن اجلهر
ابذلكر دبر الصالة من املواضع اليت وردت الرشيعة مبرشوعيهتا ،كام ورد ذل يف التلبية
ابحلج ،واذلكر أايم العرش ،وأايم الترشيق ومىن ،ومل ينكرها أحد.
بدعية الاجامتع عىل هذه الذاكر بعد الصالة:
أما اجلهر هبذه الذاكر بصورة جامعية فهو بدعة ،وهو اذلي ال جيوز ،وبتحرميه وبدع َّيته
صدرت مجةل كبرية من الفتاوى ،فاملقصود اجلهر بصورة فردية ،كام اكن حال الصحابة ريض
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هللا عهنم يف احلج مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،فعن عبد هللا بن معر ريض هللا
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل يف غَدَ اة َع َرفَ َة فَمنَّا الْ ُم َك ِّ ُرب َومنَّا الْ ُمهَل ِّ ُل
عهنام قَا َلُ ":كنَّا َم َع َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
..احلديث" .رواه مسمل .فاحلديث رصحي يف كوهنم مل جيمتعوا عىل هذا اذلكر ،بل لك واحد
مهنم انفرد به ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/2/24هـ

من الس نة ختفيف التشهد الول يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فعن أيب عُبيدة بن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن
ُخيفف اجللوس بعد الركعتني-يعين يف التشهد الول-حىت كمنا جيلس عىل ا َّلرضْ ف.
ويف رواية "عىل امجلر".أخرجه أمحد وأحصاب السنن ،ويف اإس ناده مقال.
وال َّرضْ ف :احلجارة امل ُحامة.
وخيفف التشهد الول مبا ال ُخي ُّل ابلواجب .وفقمك هللا وابرك فيمك
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/3/23هـ
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حمك تأخري الصالة مع أداهئا يف وقهتا منفردا
السالم عليمك ..اود الاس تفسار عن حمك  ..وهو اين لو كنت نمئ واستيقضت جفأة يف
وقت صالة ورجعت لنويم مرة اخر من دون حىت ان اقوم من ماكين واين اقول سوف
اصلهيا عندما اقوم بسبب اين تعب هل لو توفيت يف وقهتا سأحاسب كحساب املفرط
ابلصالة,افيدوين لين بأدت اوسوس بسبهبا ..وايضا عندما اصيل ال اعمل مك عدد الركعات
اليت صليهتا بسبب الوسواس,ماذا افعل..؟ وجزامك هللا الف خري,..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من املعلوم أن املسمل تب عليه الصالة يف جامعة ،هذا هو الراحج من أقوال أهل العمل،
وهو وجوب صالة امجلاعة عىل الرجال ،وأدةل الكتاب والس نة عىل ذل كثرية جدا ،مهنا
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َر ُج ٌل
ما أخرجه مسمل عن َأيب ه َُرْي َر َة ريض هللا عنه قَا َلَ :أ َّت النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
َأ ْ َمعى فَ َقا َلَ :اي َر ُسو َل َّاَلل ,ان َّ ُه لَيْ َس ل قَائ ٌد ي َ ُقودُين ا َىل الْ َم ْسجد فَ َسأَ َل َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل
ِ
ِ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َأ ْن يُ َرخ َِّص َ ُهل فَ ُي َص ِّ َيل يف بَيْته؟ فَ َرخ ََّص َ ُهل ،فَلَ َّما َو َّىل َدعَا ُه فَ َقا َل :ه َْل ت َ ْس َم ُع
َّ ُ
النِّدَ َاء اب َّلص َالة؟ قَا َل :ن َ َع ْم .قَا َل :فَأَج ْب.
وهذا مع كونه أمعى ،وليس هل قائد يقوده للمسجد ،وجاء يف بعض اللفاظ :أنه رجل كبري،
وأنه شاسع ادلار أي :بعيدها ،ففي هذا دليل عىل أن حضور امجلاعة واجب ،ولو اكن
ذل نداب لاكن أوىل من يسعه ُ
التخلف عهنا أه ُل الضر والضعف ومن اكن يف مثل حال
هذا المعى ،فلام مل يرخص هل -مع هذه العذار -تقرر الوجوب.
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واكن عطاء بن أيب رابح رمحه هللا يقول" :ليس لحد من خلق هللا يف احلض والقرية
رخصة اإذا مسع النداء يف أن يدع الصالة جامعة" ،وقال الوزاعي" :ال طاعة للوادل يف ترك
امجلعة وامجلاعات يسمع النداء أو مل يسمع" .عون املعبود .180 / 2
فاإن مقت من النوم ،مث منت مرة اثنية ،وأنت تعمل أنك لن تدرك الصالة يف جامعة فأنت
مفرط يف تركها ،حىت لو صليهتا يف وقهتا ،فهذا نوع تفريط ،لكن قطعا ال يصل حلال
ِّ
املفرط يف الصالة ،فال يؤدهيا ،أو يؤدهيا بعد خروج وقهتا ،فهذا اإثه أعظم.
أما الوسواس يف الصالة ،فهذا حيتاج اإىل اس تعاذة ،وإان اش تدد المر عليك ،فاس تعذ
ابهلل يف الصالة ،واتفل عن يسارك ثالاث ،فقد أخرج مسمل يف حصيحه َع ْن َأيب الْ َع َالء َأ َّن
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل فَ َقا َلَ :اي َر ُسو َل َّاَلل ا َّن
ُعثْ َم َان ْب َن َأيب الْ َعاص ريض هللا عنه َأ َّت النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
ِ
الش ْي َط َان قَ ْد َحا َل بَيْين َوب َ ْ َني َص َاليت َوق َر َاءيت يَلْب ُسهَا؟ عَ َ َّيل فَ َقا َل َر ُس ُ
َّ
ول َّاَلل َص َّىل ا َّ َُلل عَلَ ْيه
َو َس َّ َملَ :ذاكَ َش ْي َط ٌان ي ُ َق ُال َ ُهل خ ْ ََزن ٌب ،فَا َذا أ َْح َس ْس َت ُه فَتَ َع َّو ْذ اب ََّلل م ْنهَُ ،واتْف ْل عَ َىل ي ََساركَ
ِ
اَلل َع ِّين ،وهللا املوفق.
ثَ َال ًاث .قَا َل :فَ َف َعلْ ُت َذ َل فَأَ ْذ َه َب ُه َّ ُ
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/-10/4هـ
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جسود السهو:
ملخص يف جسود السهو يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
سهو عارض ،وهذا المر قلام خيلو منه ٍ ِّ
مصل ،واكن
فاإنه كثريا ما يعرتي املصيل يف صالته ٌ
من ابلغ حمكة هللا تعاىل أن وقع السهو من رسوهل الكرمي صىل هللا عليه وسمل  ،ليكون
بيان للناس ،فقد وقع السهو من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف الصالة عدة مرات،
وعىل ضوء ما صنع صىل هللا عليه وسمل فمي وقع هل ،نبين أحاكم هذه املسأةل.
فأقول مس تعينا ابهلل:
أوال :جسود السهو عبارة عن جسدتني يسجدهام املصيل يف صالته ،ليجرب ما وقع من خلل
غري مقصود يف الصالة ،وال تشهد بعدهام عىل الصحيح من أقوال أهل العمل ،وهو رصحي
الس نة الصحيحة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل.
اثنيا :أس باب السهو اذلي يقع يف الصالة ثالثة:
-

زايدة يف الصالة.
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-

نقص يف الصالة.

-

شك يف الصالة.

ولك قسم من هذه القسام الثالثة هل من فعل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ما يدل
عىل الواجب يف تكل احلال.
ففي احلال الوىل :ويه ما اإذا زاد املصيل يف صالته سهوا ،فالواجب أن يسجد املصيل
جسود السهو بعد السالم ،كن يزيد املصيل يف صالته قياما للركعة اخلامسة ،أو جسدة
زائدة ،أو يسمل تسلمي يف غري ِّ
حمهل ،كن يسمل من الركعة الثالثة ،مث يُنبه ،فهنا وقعت زايدة
يف الصالة ،وهو التسلمي ،فيسجد للسهو بعد التسلمي.
ودليهل :حديث عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه ِّ
وسمل َّ
صىل
الظهر مخس ًا ،فقيل هل :أزيد يف الصالة؟ فقال«:وما ذاك؟» قالوا :صليت مخس ًا ،فسجد
جسدتني بعدما َّ
سمل.
ويف رواية" :فثىن رجليه واس تقبل القبةل ،فسجد جسدتني ،مث َّ
سمل" .رواه امجلاعة.
وهذا ادلليل من حيث الثر ،أما من حيث النظر ،حفىت ال جيمتع يف الصالة زايداتن،
السهو العارض ،وجسدات السهو.
أما احلال الثانية ،ويه ما اإذا نقص يف الصالة:
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فهذا النقص اإما اإن يكون نقصا يف ركن ،أو نقصا يف واجب:
فاإن اكن نقصا يف ركن ،فاإن اكن الركن هو تكبرية االإحرام ،فهنا الصالة مل تنعقد أصال،
ويعيدها ،وال جيربها بسجود السهو.
أما اإن اكن ركنا سوى تكبرية االإحرام ،كن نيس ركوعا أو جسودا ،فهذا ال يكفي فيه جسود
السهو ،بل الواجب أن يأيت فيه بذل الركن ،مث يسجد للسهو بعد السالم حينئذ لنه زاد
يف الصالة.
أما اإن اكن قد ترك واجبا نس يان ،كن ينىس التسبيح يف الركوع أو يف السجود ،أو نيس
أن يقول :مسع هللا ملن محده ،أو قام عن التشهد الول ونس يه ،فهذا نقص واجب يف
الصالة ،فيسجد للسهو يف تكل احلال قبل التسلمي.
ودليهل :حديث عبد هللا بن حبينة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه ِّ
وسمل ص َّىل هبم
الظهر ،فقام يف الركعتني الوليني ومل جيلس -يعين للتشهد الول -فقام الناس معه حىت اإذا
قىض الصالة ،وانتظر الناس تسلميه َّكرب ،وهو جالس فسجد جسدتني قبل أن ِّ
يسمل مث
َّ
سمل .أخرجه البخاري.
وهذا ادلليل من حيث الثر ،أما من حيث النظر ،فلنئ النقص وقع داخل الصالة ،فاكن
جربه ابلسجود مناس با أن يكون داخل الصالة.
احلاةل الثالثة ،وهو الشك :فال يدري املصيل أصىل ثالاث أم أربعا ،مبعىن أنه مل يقطع؟
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فهذا ال خيلو من حالني:
احلال الوىل :أال يغلب عىل ظنه شئ ،فهذا يبين عىل اليقني ،وهو القل ،كن َّ
شك هل
صىل ثالث ركعات ،أم أربعا ،ومل يرتحج دليه شئ؟ فهذا يبىن عىل الثالث ،مث يسجد
للسهو قبل التسلمي ،ودليهل:
حديث أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه ِّ
وسمل قال« :اإذا َّ
شك
أحدمك يف صالته فمل يدر مك َّ
صىل ثال ًاث أم أربع ًا؟ فليطرح الشك ،ول َيْب عىل ما استيقن مث
يسجد جسدتني قبل أن ِّ
صىل مخس ًا شفعن هل صالته ،وإان اكن َّ
يسمل ،فاإن اكن َّ
صىل اإمتام ًا
لربع ٍ اكنتا ترغميً للش يطان» أخرجه مسمل.
احلال الثانية :أن يغلب عىل ظنه شئ ،كن يرتدد بني ثالث ركعات أو أربع ،مث يرتحج أهنا
أربع ركعات ،فهذا يبين عىل ما ترحج عنده ،مث يسجد للسهو بعد التسلمي.
ودليهل :حديث عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه ِّ
وسمل قال:
«اإذا َّ
يتحر الصواب فليمت عليه ،مث ليسمل ،مث يسجد جسدتني»
شك أحدمك يف صالته فل َّ
أخرجه البخاري ومسمل  ،وهذا لفظ البخاري.
مث اإن تبني أنه وافق الواقع ،مبعىن أنه تبني أنه ليس عنده ال زايدة وال نقص ،فالرحج أنه
يسجد ابلرمغ من ذل؛ ترغمي ودفعا للش يطان ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل " :وإان اكن
َّ
صىل اإمتام ًا لربع ٍ -أي :تبني أنه صواب -اكنتا -يعين جسديت السهو -ترغميً للش يطان".
واخلالصة:
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 أن السهو يف الصالة اإن اكن عن زايدة ،فليسجد جسديت السهو بعد التسلمي. وإان اكن عن نقص ،فليسجد قبل التسلمي. وإان اكن عن ٍِّشك ،فاإن مل يرتحج شئ جسد قبل التسلمي ،وإان ترحج جسد بعد السلمي،
وإان تبني أنه وافق الصواب جسد عىل الراحج.
فيكون السجود قبل التسلمي فمي اإذا نقص يف الصالة ،أو شك ومل يرتحج أحد المرين.
ويكون السجود بعد التسلمي فمي اإذا زاد يف الصالة ،أو شك وترحج عنده أحد المرين.
تنبيه ومسائل:
 ال عربة ابلشك ادلامئ ،أو اذلي يكرث مع االإنسان ،اذلي هو أش به ابلوسواس ،فالينبغي أن يلفت اإليه املصيل ،بل مييض يف صالته ،وليس عليه شئ.
-

كذل ال عربة ابلشك الواقع بعد العبادة ،إاال أن يتيقن المر ،فيعمل مبقتىض يقينه.

 ال عربة ابلوثبة والالتفاتة وحنوه ،فال جسود إاال عن انتقال فعيل ،أو ترك فعيل ،كرتكجسود أو ركوع أو تشهد ،أو قيام لركعة أو جسدة زائدة.
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 اإذا نيس التشهد الول ،ف إان استمت قامئا ،فال يرجع ،ويسجد قبل التسلمي حلصولالنقص يف الصالة ،وإان مل يستمت ،كن تذكر قبل أن يقف ،فلريجع ،وال جسود عليه.
 اإن تبني أن االإمام سها ،وقام للخامسة ،فاإن اكن املأموم ساهيا فتابعه ،فال شئعليه ،لكن أن اكن عاملا ابلزايدة ،فال جيوز متابعة ا إالمام حينئذ ،بل الواجب تنبهيه ،مث
انتظاره ،والتسلمي معه من صالته.
 ابلنس بة لسهو املأموم ،فاإن سهيى مبفرده ،كن ترك التسبيح يف الركوع أو السجود،فهذا يمت مع اإمامه ،ويسمل ،وال جسود عليه.
أما اإن اكن دخل الصالة متأخرا ،وس يمكل الصالة بعد اإمامه ،فهذا يسجد للسهو حسب
التفصيل السابق ،زايدة أو نقصان.
 اإن وقع يف الصالة سهوان ،أحدهام يس تلزم السجود قبل التسلمي ،والآخر يس تلزمهبعده ،فالعلامء غلبوا أن يسجد قبل الس يمل؛ لنه ألصق ابلصالة.
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/1/7هـ
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حمك جسود السهو
اإذا وجب جسود السهو عىل االإنسان مث نيس أن يسجده  ،ماذا عليه أن يفعل ؟
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اإن اكن العهد قريبا ابلصالة جسد وسمل ،كن يكون مازال ابملسجد ،أما اإن طال الفصل،
فقال بعض أهل العمل يسقط ،وال يعيد الصالة ،ابعتباره جابرا للعبادة ،والعبادة ال تبطل
بعدم فعل ما جيربها ،والبعض قال ببطالن الصالة وإاعادهتا ،وهو الحوط ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 2/4/1435هـ

ترك جسود السهو معدا
قام الامام وانتصب ابلاكمل للركعة اخلامسة فقالو املؤمتني س بحان هللا جفلس الامام وقال
التشهد الاخري وسمل ومل يسجد جسدة السهو
فبعض املؤمتني جسدو جسدة السهو والبعض مل يسجد مثل املام علام ان الامام تقصد ان
اليسجد جسدة السهو لقوهل اهنا غري واجبة
اريد ان توحض ل هل عىل املؤمتني ان يسجدو جسدة السهو دون ان يسجد املام ام جيب
ان يتبعو الامام وال يسجدوها أفيدون ابلتفصيل جزامك هللا خريا
وما رأيمك بقول الامام ان جسدة السهو غري واجبة لقوهل انه مل ينىس ركن من اراكن الصالة
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جسود السهو عىل الصحيح واجب يسقط ابجلهل والنس يان ،فاإن تعمد أحد تركه بطلت
صالته .جاء يف فتوى اللجنة ادلامئة ( " : )10/6اإذا اكن تركه جسود السهو معد ًا فصالته
ابطةل وعليه اإعادهتا  ،وإان اكن تركه سهو ًا أو هج ًال  ،فال اإعادة عليه وصالته حصيحة " انهتيى
.
فالواجب مناحصة هذا االإمام وإاخباره أن عليه أن يعيد صالته.
أما من اتبعوه ،فاكن الواجب مطلقا علهيم أن يسجدوا للسهو دلخول النقص عىل صالهتم،
وال جيوز متابعة االإمام يف تركه ،لن متابعة المام اإمنا رشعت ملا يصحح صالة املسمل ،ال ما
يفسدها أو ينقصها ،وهنا املتابعة تنقص الصالة أو تبطلها ،ومن مل يسجد من املصلني فغالبا
عن هجل فصالهتم حصيحة ،ويبقى االإمام ومن تعمد ترك السجود مع علمه بوجوبه فقط مه
اذلين يطالبون ابإعادة الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/4هـ

نس يان جسود السهو يف الصالة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  .ما حمك من سهيى يف الصالة ونيس أن يسجد جسود
السهو ؟ جزامك هللا خري ...
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإذا نيس املصيل جسود السهو ،فهل حالتان:
الوىل :أن يتذكر عن قرب ،مثال بعد عرشة أو عرشين دقيقة وحنو ذل ،فهذا يسجد
للسهو يف ماكنه ،ويكفيه.
الثانية :أن يطول العهد ،كن يتذكر بعد ساعتني أو ثالثة أو أكرث ،فقد ذهب ش يخ االإسالم
اإىل أنه يسجد ولو طالت املدة جدا.
وذهب بعض أهل العمل اإىل أن السجود يسقط ،وال يعيد الصالة ،وهو اختيار ابن قدامة،
وحاكه عن الشافعي ،وهو رأي الش يخ ابن عثميني رمحه هللا؛ لنه من ابب اجلربان ،وعدم
ا إالتيان ابجلربان ال تبطل به العبادة ،اكحلج.
ولو أن املسمل احتاط لنفسه وأعاد الصالة اكن حس نا ،فقد ذهب اإىل هذا مجع من أهل
العمل؛ لن جسود السهو من واجبات الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1432/1/2هـ
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ال تعاد الصالة حبصول اخلطأ أو السهو أو بكرثة الانشغال فهيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس يف الرشع حرف واحد يدل عىل أنه يف حال وقوع خطأ يف الصالة أو نس يان أهنا
تعاد ،وال بكرثة التشتت فهيا ،أو فوات قدر من اخلشوع ،اإمنا جاء الرشع بسجود السهو
عند حصوهل ،وهمام كرث السهو ،ومل يؤمر العبد ابالإعادة ،وكذا لو حيل بني العبد وبني صالته
وخشوعه فهيا بكرثة التفكري وحنوه ،فقد أتت الرشيعة ابالس تعاذة حفسب ،ومل يؤمر العبد
اب إالعادة .ففي السهو وما شاهبه جاء الرشع ابس تدراكه وجربه ،ال غري ،فقال صىل هللا عليه
وسمل" :وإاذا َّ
شك أحدُ مك يف صالته فَلْ َي َت َح َّر الصو َاب فل ُي َّمت عليه ،مث ليسجد جسدتني" ،وقال:
شك أحدُ مك يف صالته فمل ي َ ْدر مك َّ
"اإذا َّ
صىل أ ً
ثالاث أم أرب ًعا  ..احلديث" كام وقع السهو يف
صالته صىل هللا عليه وسمل جفربه بسجود السهو ،ومل يزد .وعند عدم اخلشوع يف الصالة
أمر ابالس تعاذة ،ولو كرث ذل ،ومل يأمر ابالإعادة ،ففي حصيح مسمل عن عامثن بن أيب العاص
ريض هللا عنه أنه أّت النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :اي رسول هللا ،اإن الش يطان قد حال
بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها عيل ،فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ذاك ش يطان
يقال هل خزنب ،فاإذا أحسس ته فتعوذ ابهلل منه واتفل عىل يسارك ثالاث .قال :ففعلت ذل؛
فأذهبه هللا عين .فمل يأمره النيب صىل هللا عليه وسمل ابإعادة الصالة.
واكن هذا من عظمي حمكة الترشيع ،ول أن تتخيل أنه لكام وقع خطأ وما شابه يف الصالة
أعيدت!! فامحلد هلل رب العاملني
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف22/10/1440:هـ
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الس نة التطويل يف جسديت السهو
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هللا عليه َّ
النيب َّ
هللا َع ْنه ،قالَّ :
وسمل
صىل ُ
يض ُ
ففي الصحيحني عن أيب ه َُري َرة َر َ
(صىل بنا ُّ
ُّ
الظ َهر َركعتنيَّ ،مث َس َّ َمل ،مث قام اإىل خَش ب ٍة يف ُمقدَّم املسجد ،ووضَ ع يدَ ه علهيا ،ويف القوم
الصال ُة ،ويف
رسعَ ُان النَّاس ،فقالوا :قَ ُرصت َّ
يومئ ٍذ أبو بك ٍر ُومع ُرَ ،
وخرج َ َ
فهااب أن يُلكِّامهَ ،
هللا عليه َّ
النيب َّ
نيب هللا ،أن َ
سيت أ ْم
صىل ُ
وسمل ي َ ْد ُعوه ذا ال َيدين ،فقال :اي َّ
القوم رج ٌل اكن ُّ
رص! قالواْ :بل ن َ َ
سيت اي رسو َل هللا ،قالَ :صدَ ق ذو ال َيدين،
قَ ُرص ْت؟ فقال :مل َأن ْ َس ومل تَ ْق ُ ْ
فقام فَ َّ
سملَّ ،مث َّكرب ،فس َجدَ مث َل جسوده أو أطو َل ،مث رفَ َع رأ َسه َّ
وكربَّ ،مث
صىل ركعتنيَّ ،مث َّ َ
وكرب) .وقد اكن ش يخنا ابن عثميني رمحه هللا يفعهل،
وضَ َع مث َل ُجسوده أو أطو َلَّ ،مث رفَ َع رأ َسه َّ َ
حتريه للس نة،
فسألناه ،مل تُطل يف جسود السهو؟! فأجابنا هبذا احلديث ،وهذا من شدة ِّ
رمحه هللا تعاىل.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف1/3/1441:هـ

ترك جسدة من الصالة نس يان
سؤال:ماذا ان اكن الشخص يصيل ونس يا جسدة من السجدتني
امحلد هلل رب العاملني ،وأصيل وأسمل عىل نبينا محمد وعىل أهل وأحصابه أمجعني .
وبعد
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فاإن تذكرها يف موضعها ،أّت هبا،وال جسود للسهو يف ذل ،وإان تذكرها أثناء الركعة ،ومل
يصل اإىل موضعها من الركعة الثانية أّت هبا ،مث أمت بعدها الركعة ،وجسد للسهو بعد التسلمي،
وإان تذكرها يف موضعها من الركعة الثانية ،أّت هبا  ،وألغى الركعة السابقة اليت حصل فهيا
النقصان ،وجسد للسهو بعد التسلمي ،وإان مل يتذكرها اإال بعد الصالة ،فاإن اكن العهد قريبا
جدا أّت بركعة اكمةل ،مث جسد للسهو بعد التسلمي ،وإان طال الفصل وجب اإعادة الصالة،
لنقص الركن احلاصل فهيا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1437/10/11هـ

حمك من نيس ركعة يف الصالة مث أّت هبا
ادركت الركعة الرابعة من صالة الظهر مع الامام وجعلهتا اوىل ركعايت وعندما سمل الامام
مقت للركعة الثانية مث تشهدت مث مقت للركعتني الاخريتني لكنين تشهدت يف الركعة الثالتة
ظان مين اين صليت الرابعة وقبل السالم تذكرت انين نسيت الركعة الرابعة فقمت فاتيت
هبا وجسدت السجود القبيل وبعد السالم اشار عيل احد املصلني انه عيل السجود البعدي
فاختلط عيل الامر من احملق وهل عيل الاعادة وجزامك هللا خريا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي207 | .

ليس عليك اإعادة ،واكن الوىل أن تسجد بعد التسلمي ،لوجود زايدة يف الصالة ،وهو
التشهد يف الركعة الثالثة ،والس نة يف جسود السهو أنه اإن اكن عن نقص اكن السجود قبل
التسلمي ،وإان اكن عن زايدة اكن بعد التسلمي ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 20/7/1435هـ

حمك ترك االإمام لسجدة
سالم عليمك ...اذا ترك االإمام جسدة وقام مث نهبه املصلون ماذا يفعل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ابلنس بة ل إالمام اإذا ترك جسدة مث قام ،فهل أحوال ،أجيب أوال عىل سؤال مث أمكل ل.
يف احلال املذكورة جيب عليه الرجوع يف احلال الإمتام السجدة لن الركن ال جيرب بسجود السهو
فقط ،بل البد من االإتيان به ،مث يسجد للسهو بعد السالم لوجود زايدة يف الصالة
والقاعدة العامة يف ترك الركن اكلآيت:
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اإن اكن السهو عن تكبرية االإحرام ،فالصالة مل تنعقد أصال ،وعليه اإعادة الصالة
وإان اكن دون ذل ،اكلفاحتة والقيام والركوع وأحد السجدتني ،فاإما أن يتذكر أو ينهبه الناس
قبل الوصول اإىل موضعه من الركعة اليت تلهيا فعليه الرجوع يف احلال ،ويسجد بعد السالم،
كام هو احلال يف سؤال
وإان مل يتذكر اإال بعد الوصول اإىل نفس موضعه من الركعة التالية ،فيعترب الركعة السابقة
ساقطة ،وال حتسب ،ويسجد أيضا للسهو بعد السالم
أما اإن تذكر بعد الصالة ،فاإن اكن العهد قريبا أمت الصالة مث جسد بعد السالم
وإان اكن العهد بعيدا وجب عليه اإعادة الصالة ،وعليه تنبيه املأمومني فمي اإذا اكن اإماما عىل
وجوب االإعادة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/1/12هـ

نس يان جسود السهو
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من نيس جسود السهو فالصالة حصيحة يف أرحج قول أهل العمل؛ لن غايته أنه جاب ٌر
للصالة بعدها ،فال تبطل برتكه .فاإن تذكر السجود ،فاإن اكن العهد قريبا ابلصالة جسد،
وسمل .أما لو طال الفصل ،فأكرث أهل العمل أنه يسقط عنه السجود ،وقال ش يخ االإسالم:
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" يسجد ،ولو تذكر بعد ساعات" .وبلك حال ال تعاد الصالة لنس يان جسود السهو
الواجب لها .وفقمك هللا وابرك فيمك
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف3/1/1440 :هـ

هل اذا اخطأ املصيل يف صالة الشفع يصيل جسود السهو؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جسود السهو مرشوع جلرب ما وقع يف الصالة ،أاي اكنت هذه الصالة ،وليس خاصا ابلفرض،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 27/6/1435هـ

أداء الصالة نقصة نس يان
الول صليت صالة العرص ان ومن يؤمين يف رمضان املايض ثالث ركعات وبعدها بيوم
اخربين جارن اننا مل نصيل سوى ثالث ركعات والدري ماذا افعل هل اعيد الصالة او ان
امرها انهتيى
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الثاين قبل عدة س نوات حلفت كذا مرة ومل انفذ ماحلفت به ونسيت مك حلفة رمبا ثالث او
اربع او مخس ولكين نسيت مك العدد .مالعمل جزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليكام اإعادة الصالة مرة اثنية ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل ( :من نم عن صالة أو
تركها فليصلها اإذا ذكرها ال كفارة لها اإال ذل) وهذا نوع من ترك الصالة لرتك ركعة اكمةل.
وقدِّ ر عدد الميان اليت مل توف هبا ،واحتط لنفسك يف العدد ،مث كفر عهنا مجيعا ،بعددها
كفارة ميني ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/28هـ
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صالة امجلاعة:
ال يشرتط كون اخلطبة ابلعربية ،مادام املس متعون غري عرب ،ويس تثىن القرأآن.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإنه كثريا ما يتسأل بعض العامج عن كون اخلطبة يشرتط لها أن تكون ابللغة العربية ،وبيان
لهذا المر ،أقول :اختلف أهل العمل يف اشرتاط كون اخلطبة ابللغة العربية ،فذهب احلنفية
اإىل أنه ال يشرتط أن تكون ابلعربية ،بل بلغة املس متعني لقوهل تعاىل ( :وما أرسلنا من رسول
اإال بلسان قومه ) ولن املقصود من اخلطبة نفع املسلمني ،وكون اخلطبة بلغهتم أنفع هلم ،ولن
اللغة ليست مقصودة ذلاهتا.
وذهب الشافعية واحلنابةل اإىل اشرتاط كون اخلطبة ابللغة العربية ،لن النيب صىل هللا عليه
وسمل اكن خيطب ابلعربية ،ويقول :صلوا كام رأيمتوين أصيل.
واذلي أراه يف هذه املسأةل ،أنه اإذا اكن عامة املس متعني غري عرب ،فال بأس ابخلطبة أن
تكون بلغهتم ،ابس تثناء القرأآن ،فيقرأ ابلعربية ،ويفرسه اخلطيب أثناء خطبته.
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أما اإذا اكن يف املس متعني عرب وغريمه ،فتلقى ابلعربية ،مث ترتمج ،لكن الرتمجة تكون بعد
الصالة واخلطبتني ،لن املوالاة بني اخلطبتني رشط ،وكذل اتْباع الصالة للخطبتني رشط
ِ
عند مجهور الفقهاء ،كام خيَش من الرتمجة أثناء الصالة أن حيصل هبا انشغال.
وميكن أن تكتب ابللغة الخرى ،وتوزع عىل املوجودين.
وجوز بعض أهل العمل أن تكون الرتمجة مبارشة أثناء اخلطبة من خالل سامعات خاصة لغري
َّ
العرب ،وليس هذا مناس با ملا يسببه من انشغال أثناء اخلطبة ،وقد قال صىل هللا عليه
مس احلىص فقد لغى ،وحذر من مرد لفظ" :أنصت" أثناء اخلطبة ،مع أنه حيصل
وسمل :من َّ
به فائدة للمسمل.
أما الفصل بني اخلطبتني برتمجة فهذا ٍ
مناف للموالاة املرشوطة بني اخلطبتني ،كام أن الفصل
بني اخلطبتني وبني الصالة برتمجة ٍ
مناف للموالاة أيضا ،فال ينبغي ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/11/7هـ

الس نة يف بدء الصفوف
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
املس نون يف ابتداء الصف يف الصالة أن يبدأ من خلف االإمام مبارشة ،مث عن ميينه ،مث عن
يساره ،وليس الميني هو الفضل مطلقا ،اإمنا عند تساوي الطرفني ،يكون الميني الفضل،
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فاإن اكن الميني فيه زايدة ،اكن اليسار أفضل ،وهكذا ،فالميني بداي ًة أفضل ،مث القرب ل إالمام
أفضل ،ولو اكن يسار الصف.
*مث يبدأ الصف اخللفي من وراء االإمام مبارشة ،مث عىل نفس النسق ،الميني ،مث اليسار.
*وال يسن ابتداء الصف من طرفه ،سواء يف الميني أو اليسار ،بل هذا من الخطاء ،وهو
خالف الس نة الصحيحة.
*وال ينبغي بدء صف جديد ،حىت يكمتل الصف الس بق ،ويس تثىن من ذل الصفوف
الطويةل جدا ،واليت يضيع جزء من الصالة لو أراد أن يمكهل ِّ
املصيل ،فال بأس لو صفوا صفًّا
أآخر ،ولو مل يكمتل اذلي قبهل .وهللا ول التوفيق
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف8/10/1440:هـ

حكـم اجلهــر ابلبســمةل فـي صـالة امجلــاعة
نعمل مجيعا بأن فاحتة الكتاب مكونة من س بع أ آايت رئيس ية ومن مضهنا الآية الوىل ويه
البسمةل بسم هللا الرمحن الرحمي ولكن عندما نكون نصيل وراء أغلب أمئة املساجد يف الصالة
اجلهرية حيذفون أآية البسمةل من اجلهر هبا وجيهرون ببقية أآايت السورة وأعمل بأن كثري مهنم
ال يقرأها ال هجر ًا ورمبا يقرأها رس ًا ورمبا حىت ليس يف الرس تقرأ وقد تناقشت مع الكثريين
مهنم حول هذا املوضوع من عدم هجرمه هبذه الآية العظمية وكهنم جخلون من اجلهر هبا أو ال
يعلمون أهنم يبرتون سورة من أعظم سور القرأآن الكرمي ولين وجدت أن أغلهبم ال يعمل
احلمك الصحيح يف ذل أآمل أفاديت هبذا المر اإن كنت عىل خطأ وإان كنت عىل سداد من
الرأي فأرجو لك الرجاء خماطبة وزارة الشؤون االإسالمية الإجراء اللآزم حيال هذا المر
وشكرا لمك
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قراءة البسمةل يف أول السور من السنن عىل الرحج،وليس من الواجبات ،كام أن الس نة
عدم اجلهر هبا يف قراءة الفاحتة ،فهذا هو املنقول عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وعن
خلفائه الراشدين ،ففي الثر عن أنس بن مال ريض هللا عنه قال  :صليت خلف النيب
صىل هللا عليه وسمل وأيب بكر ومعر وعامثن فاكنوا يس تفتحون ( ابمحلد هلل رب العاملني ) ،
ويف رواية عن أنس بن مال ريض هللا عنه أنه قال ُ :
مقت وراء أيب بكر ومعر وعامثن
فلكهم اكن ال يقرأ ( بسم هللا الرمحن الرحمي ) اإذا افتتح الصالة .وعليه مفن هجر هبا يعمل أن
الس نة ليست كذل ،وأما من أخفاها فقد أّت الس نة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 15/8/1435هـ

شارب ادلخان أوىل ابملنع من امجلاعة من أآلك الثوم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن من املتقرر رشعا أن من ألك ثو ًما أو بصال أو ُك َّرااتً وحنوه ،مما هل رائة كرهية أنه مهنيي
عن حضور امجلاعة يف املسجد ،ففي الصحيحني عن ابن معر ريض هللا عهنام أن النيب صىل
هللا عليه وسمل قال" :من ألك من هذه الشجرة -يعين الثوم -فال يقربَ َّن مسجدن" ،وإامنا هنيى
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النيب صىل هللا عليه وسمل عن ذل هذا لن هذا يؤذي ،وإايذاء املسمل ال جيوز ،وقد قـال
ون الْ ُم ْؤمن َني َوالْ ُم ْؤمنَات بغ َْري َما ا ْكت َ َس ُبوا فَ َقد ْاحتَ َملُوا هبُ ْ َتا ًن َواثْامً
هللا تعاىلَ { :و َّاذل َين ي ُ ْؤ ُذ َ
ِ
ُّمبين ًا } الحزاب.58-
وهذا مع كون هذه الامثر من املباحات ،فالعبد ال يأمث بألك الثوم أو البصل أو الكرات ،ومع
ذل هنيى الشارع احلكمي من َأ َلك شيئا من هذا أن يقرب املسجد ،وعليه مفن رشب ادلخان
حمر ٌم يف قول
اكن أوىل ابملنع منه ،لكونه أقبح رائة ،مع أن ادلخان من حيث أصل احلمك َّ
أكرث العلامء ،ملا يرتتب عليه من رضر متحقق ملن يتعاطاه ،فقد قال تعاىلَ { :و َال تَ ْق ُتلُو ْا َأن ُف َس ُ ْمك
اَلل َاك َن ب ُ ْمك َرحميً }النساء  ،29 -وقال تعاىلَ { :و َال تُلْ ُقو ْا بأَيْد ُ ْ
يمك ا َىل الهتَّ ْلُ َكة َوأ َْحس ُن َو ْا
ا َّن ِّ َ
ِ
ِ
ْ
ُ
اَلل حي ُّب ال ُم ْحس ن َني } البقرة  ،195 -وهو من اخلبائث أيضا ،وقد حرم هللا اخلبائث
ا َّن ِّ َ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
خل
بقوهلَ { :وحي ِّرم عَلهيم ا َبائث } العراف ?  ،157فيكون من رشب ادلخان وأّت امجلاعة
تناو ُل احملرم ،والثاين :اإيذا ُء املسلمني ،ذلا عىل شارب ادلخان أوال أن
فعل حمظورين :الول ُ
يقلع عن تكل العادة احملرمة ،وأن يتوب اإىل هللا تعاىل مهنا ،مث اإن أراد أن حيض امجلاعة أن
يُذهب هذه الرائ َة الكرهي َة ما اس تطاع ،دفعا للذى عن املالئكة وعن املسلمني ،فاإن
املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أآدم ،وهللا تعاىل املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/3/23هـ

اإطا ُةل بعض المئة للصالة عىل غري هدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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فقد ُحدِّ ُ
ثت عن بعض المئة أنه يطيل يف صالة الفريضة ،حىت يصل الركوع والسجود اإىل
عرشين أو ثالثني تسبيحة ،ومما اس تغربته رضا بعض طلبة العمل هبذا الصنيع ،وحهبم اإايه،
فأقول يف هذا الصدد وابهلل التوفيق :اإن هذا الصنيع لهو أقرب اإىل البدعة منه اإىل الرشع
وادلين ،وأن الواجب يف مثل هذه احلال نصح ومنع من أدام عىل ذل ،واس متر عليه ،فاإنه
خمالف لهدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الرصحي من أكرث من وجه ،وبيانه عىل النحو
اَلل
الآيت - :خمالف لقوهل تعاىل( :ل َّ َق ْد َاك َن لَ ُ ْمك يف َر ُسول َّاَلل ُأ ْس َو ٌة َح َس نَ ٌة ل ِّ َمن َاك َن يَ ْر ُجو َّ َ
اَلل َكث ًريا ) الحزاب ،21-وهذه خمالفة وعدم اقتداء وتأ ٍس يف شعرية
َوالْ َي ْو َم ْالآخ َر َو َذ َك َر َّ َ
جيل - .خمالف لقوهل صىل هللا عليه وسمل ،حيث
ظاهرة عظمية ،الهد ُي ال ُّ
نبوي فهيا ظاهر ٌّ
قال عليه الصالة والسالم( :صلوا كام رأيمتوين أصيل) وخري الهدي هدي محمد صىل هللا عليه
معر ُه لكه صىل هللا
وسمل - .خمالف لفعهل ادلامئ ،يف تكل الشعرية العظمية الظاهرة ،فقد عاش َ
عليه وسمل يصيل ،ومل يزد يف الفريضة عىل عرش تسبيحات ،واكن قيامه وركوعه واعتداهل
وجسوده ورفعه من السجود قريبا من السواء ،ومل يرد أنه خالف هذا الهدي الظاهر ،ولو
مرة واحدة ،ال بقوهل وال بفعهل .وقد اس تدل بعضهم للجواز ابلآيت :أوال :قوهل صىل هللا عليه
الص ِّيب ،فَأَ َ َت َّو ُز يف َص َاليت م َّما
وسمل ( :اإين َ َل ْد ُخ ُل يف ال َّص َالة َو َأنَ ُأريدُ ا َطالَهتَ َا ،فَأَ ْ َمس ُع بُ َاك َء َّ
ِ
َأ ْع َ ُمل م ْن شدَّة َو ْجد ُأ ِّمه م ْن بُ َاكئه" .قالوا :وهذا يدل عىل جواز اإطاةل الصالة .واجلواب :أن
قول النيب صىل هللا عليه وسمل(:اإطالهتا) أي :مبا يوافق رشعه وسنته ،وما اعتاده يف صالته،
وليس مراده االإطاةل مطلقا ،واليت خترج عن احلد املعهود منه عليه الصالة والسالم؛ لنه ال
يقصد صالة بعيهنا ،اكن يريد اإطالهتا ،فبىك صيب ،فقرصها من أجهل!! ال ،اإمنا يقول :أدخل
يف الصالة -يعين أي صالة -وهو يريد ما اعتاده ،مما يعادل عرش التسبيحات ،فيسمع الصيب
يبيك ،فيقرصها حىت تكون أقل من ذل؛ ختفيفا وشفقة بأمه .اثنيا :أن النيب صىل هللا عليه
وسمل اكن يفعل ذل؛ ختفيفا وشفقة ابلمة ،مما يدل عىل جوازه اإن قدر املأمومون! واجلواب:
أنه لو اكن المر منوطا فقط هبذه العةل ،وأنه إامنا خيفف ابلناس لهذه العةل حفسب ،لبني هلم
أنه جيوز االإطاةل واخملالفة لهذه الس نة ،ولو مرة ،سواء بقوهل أو بفعهل ،ومل يكن ،مما يدل عىل
أن الصالة هبذا القدر ،وعىل هذه الصفة مقصودة للشارع .مث لو اكن املأمومون يف عرصن
هذا عندمه القدرة عىل االإطاةل ،فاإن أاب بكر ومعر وعامثن وعليا وسائر الصحابة ريض هللا
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عهنم عندمه أضعاف هذه القدرة ،ومع ذل مل يصنع هبم ذل ،فاكن هذا تأكيدا عىل أن هذا
القدر هو املطلوب للشارع ،واذلي من مجةل ح َمكه ال ُ
تخفيف عىل املسلمني .واخريا فاإن ما
يقال لهل البدع املس تدركني عىل الرشع هو بعينه يقال لصاحب هذا الصنيع ادلخيل عىل
االإسالم ،مفاذا أراد هذا االإمام بذل؟! أهو اس تدراك عىل فعل النيب صىل هللا عليه وسمل
ادلامئ؟! أم هو حسن ظن بنفسه ،ومبن خل َفه أكرث من النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه
ريض هللا عهنم ،أم هو زايدة فقه وعمل مل يكن النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه عىل دراية
به؟! أم هو خري علمه ذاك االإمام مل يكن النيب صىل هللا عليه وسمل يعلمه ،أو علمه وكمته؟!
حاشاه صىل هللا عليه وسمل .وأخريا أوص نفيس والخوة أمئة املساجد وغريمه بلزوم هدي
النيب صىل هللا عليه وسمل فمي اكن ابطنا ،فضال عام اكن ظاهرا ،ويزداد وجوب لزوم الس نة
فمي اكن شعرية ظاهرة ،وأمانة معلنة للمسلمني أمجعني ،اكلصالة ،فاملتابعة ادلقيقة فهيا هو ما
تقتضيه االإمانة  ،ويُلزم به العمل ،ويس توجبه خالص النصح للمسلمني .وهللا ول التوفيق
كتبه:د .محمد بن موىس ادلال
يف1440/10/12:هـ

صالة الرتاوحي يف البيت
صالة الرتاوحي يف البيت مبناس بة اإقرتاب شهر رمضان و بعد أن اإطلعت عىل بعض الحاديث
اليت تثبت كون صالة الرتاوحي بدأت مع رسول هللا صىل هللا عليه وأهل و ابرك و سمل .حيث
أهنا بدأت يف البيت مث انتقلت اإىل املسجد .أصبحت أفكر جداي ابذلهاب للمسجد الإقامة
صالة العشاء مث العودة للمزنل الإقامة الرتاوحي منفردا أو جامعة مع الهل .فأكون بذل أحييت
س نة و لو مرة يف العمر  .لكين أخَش أن أكون مبتدعا او متأوال للنصوص خطأ.
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اس تقر أمر هذه المة ،واس متر معل املسلمني عىل كون صالة الرتاوحي من الصلوات اليت
يس تحب عقدها يف املسجد بصورة جامعية ،وهذا هو الوىل حامت ،ول أن تصلهيا يف
البيت ،لكن الوىل متابعة جامعة املسلمني ،وليس من الس نة يف شئ أن تصلهيا يف البيت،
فاإمنا فعل النيب صىل هللا عليه وسمل ذل؛ خش ية أن تفرض عىل املسلمني ،وهذا ال يعين
أن الس نة أداؤها يف البيت ،فاإن فعلت ذل اكن َ
خالف الوىل ،ويفوتك من الفضل واخلري
الكثري ،و َع ْن َأيب َذ ِّ ٍر ريض هللا عنه قَا َل :قال َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َملَ ( :م ْن قَا َم
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
َم َع اال َمام -يعين يف صالة الرتاوحيَ -ح َّىت ي َ ْن َرص َف ُكت َب َ ُهل ق َيا ُم ل َ ْي َ ٍةل ) .وهو حصيح ،وهللا
ِ
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/3/7هـ

التحول من موضع صالة الفريضة اإىل غريه
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عن أيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قالَ ( :أي َ ْعج ُز َأ َحدُ ُ ْمك ا َذا َص َّىل
ِ
يسن عند
الس ْب َح َة) أي :الراتبة .ف ُّ
َأ ْن ي َ َت َق َّد َم َأ ْو ي َ َتأَخ ََّر َأ ْو َع ْن يَمينه َأ ْو َع ْن َمشاهل  ،ي َ ْعينُّ :
صالة الراتبة بعد الفريضة تغيري املاكن ،وقد علهل البعض من أجل تكثري مواضع السجود،
وهو من السنن اليت جهرت ،مث القرب أن هذا خاص ابلفرض والنفل ،فمل ينقل بني النفل
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والنفل .ويتأكد هذا احلمك يف حق االإمام ،وهو من مجةل الخطاء اليت يقع فهيا كثري من
المئة ،فيصيل الراتبة موضع الفريضة .وفقمك هللا
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف5/9/1440:هـ

ما الوىل لعقد جامعة أخرى يف املسجد ملن جاء متأخرا؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل وحصبه
أمجعني ،وبعد
فاإنه يف الآونة الخرية انترشت ظاهرة غريبة يف املساجد ،أال ويه أنه لكام دخل أنس
متأخرون املسجد بعد صالة امجلاعة ،فوجدوا خشصا يصيل منفردا ،فاإهنم يدخلون خلفه يف
الصالة ،وال ينش ئون جامعة جديدة ،والبعض لو وجده يف التشهد مثال انتظر حىت ينظر،
أيهنيي الصالة ،ويسمل ،أم يقوم ،فيأمتون به!! وهذا العمل خطأ من أكرث من وجه:
الول :أنه قد يكون هذا اذلي يصيل يف أآخر صالته ،ولن يدرك معه ادلاخ ُل الركع َة ،وقد
قال النيب صىل هللا عليه وسمل ( :من أدرك ركعة من الصالة ،فقد أدرك الصالة) ومفهومه
أن من أدرك أقل من الركعة ،فاتته الصالة من ُ
حيث وص ُفها ،وهو امجلاعة ،وأصبح اكملنفرد
يف الجر.
الثاين :أن الصالة يف جامعة من أول تكبرية االإحرام اإىل التسلمي أوىل من الصالة مع خشص
تدرك معه جزءا من الصالة فقط ،ورمبا اكن هذا الشخص يصيل أآخر صالته ،فيمت
الشخاص ادلاخلون خلفه الصالة فرادى ،وقد يكون جز ٌء كبريٌ تبقى من صالهتم!!.

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي220 | .

الثالث :أنه لو اكن هذا الشخص يصيل أآخر صالته ،مث قام املأمومون به ليمتوا الصالة
غريمه املسجدَ متأخرا ،بالف ما لو صلوا امجلاعة
يفوتون الجر عىل من جاء ُ
فرادى ،فاإهنم ِّ
من أولها لآخرها ،مث جاء أآخرون ،فأدركومه ،فتكون جامع ٌة من املسلمني عظمية يف صالة
واحدة ،وهذا أحب اإىل هللا تعاىل .نعم ،لو أهنم دخلوا املسجد ،ووجدوا رجلني يصليان
جامعة أو أكرث ،فهنا يكره يف قول عامة أهل العمل اإنشاء جامعة أخرى ،لوجود تكل امجلاعة،
مع اس تثناء ما قد يقع يف اجلوامع الكبرية ،اكحلرمني وحنوه ،فهنا يتعني عىل ادلاخل أن يصيل
مع تكل امجلاعة ،اإال اإن شك أهنم عىل وشك اإهناء الصالة ،ولن يدركوا الركعة ،فالرحج
عندي يف تكل احلال أن ينتظر ليصيل جامعة أخرى من أولها ،كام يف املسأةل الصلية السابقة.
تنبيه :لجل هذا أنبه عىل هذه املسأةل أيضا ،ويه أنه لو دخل املسجد ،وامجلاعة يف خواتمي
الصالة ،وظهر هل ذل ،فهل الوىل أن يدخل معهم ،ولو أدرك أقل من الركعة؛ معال بقوهل
صىل هللا عليه وسمل( :وما أدركمت فصلوا ،وما فاتمك فأمتوا) ،أم ينتظر جامعة أخرى ،ويصيل
معهم من أول الصالة ،معال بقوهل صىل هللا عليه وسمل( :من أدرك ركعة من الصالة ،فقد
أدرك الصالة) وهذا يعين أنه من مل يدرك الركعة مل يدرك الصالة ،كام س بق أعاله ،فأهيام
الرحج؟ والراحج عندي يف ذل ،أنه اإن غلب عىل ظنه وجود جامعة أخرى من الناس
يأتون ،فاإنه ال يدخل مع امجلاعة اليت شارفت عىل اإهناء الصالة ،حيث مل يدرك معها الركعة،
وينيشء مع من دخل املسجد جامعة من جديد ،أما لو غلب عىل ظنه أنه لن جيد أحدا
يصيل معه بعد تكل امجلاعة ،فالصالة مع تكل امجلاعة القامئة أفضل قطعا ،هذا ما تدل عليه
النصوص ممتعة .وهللا ول التوفيق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 21/10/1440هـ
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ال يسن اجلهر بتكبريات الانتقال ملن يصيل منفردًا ،ال من الرجال وال النساء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن العبد اإن صىل الفريضة يف بيته ،لعذر ،كام هو احلال زمن الكورون ،فاإن انفرد ،فاإنه
يرس يف الصالة الرسية ،وأن جيهر يف اجلهرية ،فهو من هدي رسول هللا صىل
ي ُّ
ُسن هل أن َّ
هللا عليه وسمل ،فاإنه ملا نم عن صالة الفجر ،وأيقظته الشمس ،انتقل عن ماكنه ،وصىل
الفجر ،وهجر بصالته.لكن ال يسن للمنفرد اجلهر بتكبريات الانتقال ،فاإمنا جيهر هبا لضورة
امجلاعة ،وال جامعة ،فال يرشع هل اجلهر هبا.
ويس توي يف ذل الرجال والنساء.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/10/24هـ

يسريا ابلصلوات اجلهرية ،اإن ُك َّن منفردات أو يف جامعة نساء،
يسن للنساء اجلهر ً
أو عندهن حمارم من الرجال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ففي احلديث َع ْن عَائشَ َة ريض هللا عهنا قَال َ ْتُ :س ئ َل َر ُس ُ
ول َّاَلل صىل هللا عليه وسمل َعن
ا َّلر ُجل َجيدُ الْ َبلَ َل َو َال ي َ ْذ ُك ُر ْاحت َال ًما؟ قَا َل( :ي َ ْغتَس ُل)َ .و َعن َّالر ُجل يَ َرى َأن َّ ُه قَد ْاحتَ َ َمل َو َال
َجيدُ الْ َبلَ َل؟ قَا َلَ ( :ال غُ ْس َل عَلَ ْيه) .فَ َقال َ ْت ُأ ُّم ُسلَ ْ ٍمي :الْ َم ْر َأ ُة تَ َرى َذ َل َأعَلَ ْهيَا غُ ْس ٌل ،قَا َل( :ن َ َع ْم،
ان َّ َما الن ِّ َسا ُء َش َقائ ُق ِّالر َجال) رواه أبو داود ،وهو حصيح .وشقائق الرجال -أي :مماثالت هلم
ِ
س
الس نة للرجال
يف الحاكم ،وما رشعه هللا تعاىل ،اإال ما دل ادلليل عىل ا تثنائه -ومعلوم أن ُّ
اجلهر يف الصلوات اجلهرية ،وهن الفجر واملغرب والعشاء ،وهو أيضا مس نون للنساء اإن َّكن
منفردات أو بني النساء فقط ،أو عند زوهجا وحمارهما ،من ابن وأب وأخ وحنوه .وإامنا كره
العلامء للنساء اجلهر ابلقراءة يف الصالة حبضة الرجال الجانب ،وكذا كرهوا لها اجلهر ابلتلبية
أو اجلهر ابلفتح عىل االإمام وما شابه؛ لوجود الرجال الجانب ،وما سوى ذل فالصل مماثةل
النساء للرجال يف الحاكم .غري أن املراة اإن هجرت ،فهو هجر يسري ،فاإهنا يف امجلةل مأمورة
يسريا ،وإان اكنت اإمام ًة للنساء ،هجرت لهن
نفسها أو أزيدَ ً
بفض صوهتا ،فتجهر مبا تُسمع به َ
حىت تسمعهنَّ ** .عرب مجع كبري من أهل العمل عن هذه املسأةل بقوهلم" :يباح للنساء" ،أو
ابلسنية ،طردًا لقاعدة
"جيوز لهن اجلهر يف الصالة اجلهرية ابلقراءة ،"..والقرب التعبري ُّ
تساوي النساء ابلرجال يف الحاكم ،اإال ما اس ُتثين ،فاإن اكن يسن للرجال ُس َّن للنساء.
وهللا املوفق .
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/11/12هـ

حمك الصالة وراء من يصيل نفةل
هل جيوز الصالة وراء من يصىل نفةل وان اكنت هذه النافةل نفةل صالة هجرية هل جيوز
اجلهر
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس ابلصالة وراء من يصيل النافةل ،سواء كنت تصيل نفةل أم فريضة ،أما اجلهر فهو
معل االإمام ،وليس معل املأموم ،فلن جيهر املأموم اإال يف التأمني ،وال يضه،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 7/1/1436هـ

حمك صالة املفرتض خلف املتنفل
هل جيوز ان اصيل العشاء مع جامعة الرتاوحي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عىل الصحيح من أقوال أهل العمل ال بأس بأن تصيل العشاء خلف من يصيل الرتاوحي ،كن
تدخل مع االإمام لكن بنية العشاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 6/9/1436هـ
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أحوال املأموم مع االإمام
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أنس ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال:
( ان َّ َما ُجع َل اال َما ُم ل ُي ْؤ َ َّمت به فَا َذا َص َّىل قَائ ًما فَ َصلُّوا ق َيا ًما فَا َذا َر َك َع فَ ْار َك ُعوا َ ،وا َذا َرفَ َع فَا ْرفَ ُعوا
ِ َ َ ِ
اَلل ل َم ْن َمحدَ ِ ُه فَ ُقولُوا َربَّنَا َو َ َل الْ َح ْمدُ ِ َ ،وا َذا َص َّىل قَائ ًما فَ َصل ُّ ِوا ق َيا ًما َ ،واذاَ
َ ،واذا قَال َمس َع َّ ُ
ِ
ِ
َص َّ ِىل َجال ًسا فَ َصلُّوا ُجل ًُ
وسا َأ ْ َمج ُعون).
ويف حصيح مسمل عن أنس ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :أهيا الناس
اإين اإما ُممك فال تس بقوين ابلركوع وال ابلسجود وال ابلقيام  ،وال ابالنرصاف  ،فاإين أرامك أمايم
ومن خلفي).
النص الكثري من نصوص الس نة املؤكِّدة عىل وجوب متابعة االإمام،
وقد جاء يف معىن هذا ِّ
وأن الواجب عىل املسمل أن يلتم حبركة اإمامه ،غري ما خيل ابلصالة ،اكلزايدة أو النقص،
فاحلمك هنا خيتلف ،كام س يأيت بيانه ،وما سوى ذل ،فالواجب متابعة االإمام ،اإال أن أحوال
الناس مع االإمام ال خترج عن أربعة أقسام ،ويه اإجامال :س بق ،وختلف ،وموافقة ،ومتابعة،
ويه اإليك عىل التفصيل:
الول :الس بق ،كن يس بق املأموم اإمامه ،يف ركوع أو جسود أو قيام وحنوه ،فهذا فعل حمرم،
وقد ورد يف ذل وعيد شديد  ،ففي حصيح مسمل عن َأىب ه َُرْي َر َة ريض هللا عنه قَا َل قَا َل
َر ُس ُ
ول َّاَلل صىل هللا عليه وسملَ « :ما يَأْ َم ُن َّاذلى يَ ْرفَ ُع َر ْأ َس ُه ىف َص َالته قَ ْب َل اال َمام َأ ْن ُ َحي ِّو َل
ِ
اَلل ُص َورتَ ُه ىف ُص َورة َمحا ٍر » ،وهذا وعيد وزجر شديد ،عىل من س بق االإمام ،برفع رأسه
َّ ُ
قبهل ،من جسود أو ركوع وحنوه.
وهل تصح صالة من َس َب َق اإما َمه أم ال؟ فاجلواب اإن اكن الس بق بتكبرية االإحرام ،فهذا مل
تنعقد صالته أصال ،سواء اكن عامدا أم جاهال ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل  ( :فاإذا َّكرب
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ِّ
فكربوا وال تكربوا حىت يكرب ) فعليه أن خيرج ،ويعيد تكبرية ا إالحرام ،مث يتابع اإمامه فمي
بقي من الصالة.
أما اإن اكن قد س بق االإمام بغري تكبرية االإحرام ،فاإن اكن قد س بقه معدا ،فهذا صالته ابطةل.
وإان اكن عن هجل أو سهو وغفةل ،فصالته حصيحة ،مع كون الواجب الانتباه يف الصالة.
الثاين :التخلُّف ،وهو التأخ ُُّر عن متابعة االإمام ،فهو مقابل للس بق ،بأن يتأخر عن االإمام
يف املتابعة ،اإما أن يتأخر عن االإمام ،واالإمام مازال يف الركن ،أو يتأخر حىت ينتقل االإمام
اإىل ركن أآخر ،وهل حالتان:
فاإن اكن لعذر ،فالصالة حصيحة بلك حال ،وعىل املأموم أن يتابع االإمام ،وتصح صالته.
أما اإن اكن عن معد فصالته ابطةل عىل الرحج من أقوال أهل العمل ،اإال اإن اكن االإمام مازال
يف الركن -وهو التخلُّف يف ُّالركن -فانتقل املأموم حىت أدرك االإمام يف نفس الركن ،فصالته
حصيحة ،كن يتأخر معدا عن الركوع مع االإمام ،حىت يبقى شئ يسري يف ركوع االإمام ،فريكع
املأموم ،ويدرك االإمام ،فهذا تصح صالته ،مع الكراهة.
أما اإن اكن التخلف ابلركن ،كن يتأخر عن االإمام حىت ينتقل اإىل ركن أآخر ،فالفقهاء يفرقون
بني الركوع والسجود ،والصحيح أن من تأخَّر معدا عن اإمامه حىت انتقل اإىل ركن أآخر،
فصالته ابطةل ،لعموم الهنيي ،ولن تصحيح الصالة واحلال كذل مضادة لهنيي الشارع الرصحي
يف هذا الباب.
الثالث :املوافقة ،ويه موافقة االإمام  ،اإما يف القوال أو يف الفعال.
فاإن اكنت يف القوال ،فاإن اكنت يف تكبرية االإحرام ،فاإن كربت قبل االإمام أو معه ،فال
تنعقد صالتك ،بل البد أن ِّ
تكرب بعد انهتائه من التكبري هنائيا.
الس نة أن
لامء ُّنصوا عىل كراهة ذل ،لكن ُّ
وإان اكنت املوافقة يف التسلمي من الصالة ،فاإن ال ُع َ
يسمل التسلميتني مث ِّ
تنتظر َّ
تض املوافقة فهيا.
تسمل ،وما سوى ذل من القوال ،فال ُّ
حىت ِّ َ
َ
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الس ُجود ،أو َّالرفع مهنام ،فهذا
أما املوافق ُة يف الفعال ،كن يواف َق االإمام يف هَويِّه ُّللركوع أو ُّ
ذهب ُ
بعض أهل العمل
الس نة يف املتابعة ال املوافقة ،وقد َ
خمالف للهدي النبوي ،حيث اكنت ُّ
اإىل كراهة ذل ،خملالفته للمر ،حيث قال( :فاإذا ركع فاركعوا ،وإاذا جسد فاجسدوا).
جيب أن حيافظَ عليه املأمو ُم مع اإمامه ،وبياهنُ ا ما ورد
الس نة ،ويه ما ُ
الرابع :املتابعة ،ويه ُّ
يف الصحيحني من حديث الرباء بن عازب ريض هللا عنه قال :اكن النيب صىل هللا عليه
النيب صىل هللا عليه
وسمل اإذا قال(َ :مس َع ُ
هللا ل َم ْن َمحدَ ه) مل َ ْحين َأ َح ٌد منَّا َ
ظهر ُه حىت يق َع ُّ
وسمل َساجد ًا ،مث ن َ َق َع جسود ًا بعدَ ه.
تنتظر حىت ينتق َل اإىل ُّالركن املن َت َقل اإليه انتقاال اتما ،مث
مبعىن أن ا ُّلس نة يف متابعة االإمام أن َ
تنتق َل اإليه.
تنبيه:
اإن اكن يرتتب عىل متابعة االإمام بطالن الصالة ،كن يقوم االإمام لركعة زائدة ،واملأموم يعمل
أهنا زائدة ،فهنا جيب عىل املأموم تنبيه اإمامه ،وال جيوز هل أن يقوم معه ،ملا يرتتب عليه من
زايدة يف الصالة معدا ،وهذا ال جيوز ،بل جيلس وينتظر االإمام مث يسمل معه ،فاإن قام معه
مع علمه ابلزايدة بطلت صالته.
وجب عليه أن ِّينبه االإمام ،فاإن أجابه،
وكذل اإذا نقص االإما ُم من صالته ،وعمل املأمو ُم َ
فهبا ،وإاال وجب عليه أن يمت صالته ،ولو خالف االإمام ،فاإمنا وجب متابعة االإمام من أجل
كامل الصالة وصالهحا ،فاإن اكن يرتت َّب عىل املتابعة ا ُ
إبطال الصالة بزايد ٍة أو ٍ
نقص متع َّمدَ ْين،
فال جيوز اإذن .وهللا تعاىل أعمل
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/2/4هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي227 | .

اإطا ُةل االإمام للركوع من أجل ادلاخل للصالة متأخرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن الصل -كام تكرر كثريا -أن تتساوى أراكن الصالة ،من ركوع ورفع منه ،وجسود وجلوس
بني السجدتني أن تتساوى وتتقارب يف الطول ،غري أنه اإن دخل خشص املسجد ،واالإمام
راكع ،فاذلي يظهر ل أنه ال بأس أن يطيل يسريا من أجل أن يدرك املأموم الركوع ،فيدرك
بذل الركعة ،ويتأكد ذل جدا يف الركوع الخري ،ولعهل يس تدل ذلل بقول النيب صىل هللا
الص ِّيب،
الص َالة َو َأنَ ُأريدُ ا َطالَهتَ َا ،فَأَ ْ َمس ُع بُ َاك َء َّ
عليه وسمل يف الصحيحني ( :ا ِّين َ َل ْد ُخ ُل يف َّ
ِ
ِ
فَأَ َ َت َّو ُز يف َص َاليت م َّما َأ ْع َ ُمل م ْن ش َّدة َو ْجد ُأ ِّمه م ْن بُ َاكئه" .ففي هذا احلديث خفف النيب
وقرصها من أجل مصلحة الصيب ،ولشدة وجده عىل أمه ،مما
صىل هللا عليه وسمل الصالةَّ ،
يفيد أنه لو أطال االإمام يسريا من أجل مصلحة ادلاخل للصالة متأخرا ،مل يكن عليه بأس
يف ذل ،بل رمبا اكنت مراعاة هذا ادلاخل للصالة ،س مي يف الركوع الخري أوىل من مراعاة
الصيب اذلي يبيك ،واذلي لن يضيع عليه يشء ،فمي لو أطال النيب صىل هللا عليه وسمل عىل
الوجه املعتاد .وهللا تعاىل املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/11/20هـ

مىت يكرب ا إالمام تكبريات الانتقال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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فليس هناك س نة ظاهرة يف هذا الشأن ،والمر فيه واسع .غري أنه قد ذكر الفقهاء أن الصل
يف تكبريات الانتقال أن تكون بني الركنني ،ال قبل الانتقال وال بعد الوصول .فاإما من أول
الانتقال اإىل أآخره ،وهذا فيه حمذور ،وهو مساواة املأموم ل إالمام يف الانتقال يف كثري من
الحيان .واس تحب البعض جعل التكبريات أول الانتقال ،مع تقصريها ،وفيه نفس احملذور
السابق .واس تحبه البعض قبيل الوصول متاما اإىل الركن املنتقل اإليه ،وهذا أقرب؛ لنه حيقق
الس نة يف انتقال املأموم ،اإذ يكرب ا إالمام ،وقد واشك عىل الوصول متاما للركن املنتقل اإليه،
وهو الوقت اذلي يسن فيه حترك املأموم وانتقاهل .وكره بعضهم أن يكون التكبري قبل الانتقال،
أو بعده ،بل ذهب البعض اإىل حترميه وبطالن الصالة بذل ،حيث اكن َج ًعال لذلكر يف غري
موضعه ،اإذ موض ُعه بني الركنني ،فكام أن "س بحان ريب العظمي" موضعها الركوع ،و"س بحان
ريب العىل" موضعها السجود ،فكذل التكبريات موضعها بني الركنني ،فال جيوز نقلها عنه.
أما املنفرد أو املأموم ،فهو مطالب جبعل التكبريات بني الركنني ،بأي صورة اكنت .وهللا
املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/2/11هـ

متابعة املأموم ل إالمام اإذا اكن يسمعه عن طريق مكربات الصوت
امحلد هلل رب العاملني  ،وصالة وسالما اتمني أمكلني عىل املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإنه يف بعض الحوال يتيرس للشخص أن يكون قريبا جدًّا من املسجد ،حبيث ميكنه أن
يس متع ل إالمام وقراءته ،ورمبا رأآه ورأى املصلني ،وهذا يكرث يف الفنادق احمليطة ابحلرم امليك
أو املدين ،مفا حمك االئامتم ابإمام هذه املساجد يف تكل احلال؟
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هذه املسأةل ال ختلو من صورتني:
مالصق هل ،وبني بيته وبني املسجد منفذ،
الوىل :أن يكون الشخص جارا للمسجد ،بيته
ٌ
وهذا أمر قد يكون يف العرص احلديث يف غاية الندرة ،لكن مجهور العلامء عىل حصة متابعة
ا إالمام يف هذه احلال ،كام أنه ال تشرتط الرؤية وإامنا يكفي سامع الصوت ،واشرتط احلنابةل
أن تكون هناك رؤية ،فالبد أن يرى ا ِّ
ملصيل االإما َم أو املأمومني ،أو بعضَ هم ،ولو يف بعض
الصالة.
والقرب أن هذا جائز ،وال تشرتط الرؤية أيضا ،وادلليل عىل ذل :حديث أسامء بنت أيب
بكر ريض هللا عهنام فاإهنا أتت عائشة ريض هللا عهنا حني خسفت الشمس ،والناس يصلون
قيام ًا ،فاإذا يه قامئة تصيل .أخرجه البخاري.
وما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه أن عائشة ريض هللا عهنا اكنت تصيل يف بيهتا بصالة
االإمام ،وقد اكنت بيوت النيب صىل هللا عليه وسمل لها فتحات عىل املسجد.
الثانية :أن تكون هذه البيوت غري مالصقة للمسجد ،أو مالصقة للمسجد ،وليس بيهنا وبينه
منفذ ،كام هو احلال يف كثري من البيوت والفنادق الآن ،فهل يصح لحصاب هذه البيوت أو
الفنادق أن يتابعوا فهيا االإمام ،ومه يسمعونه أو يرونه من الرشفات مثال؟
يف حنو هذه املساةل س ئل ش يخ االإسالم رمحه هللا ،فقد س ئل عن احلوانيت اجملاورة للجامع
من أرابب السواق إاذا اتصلت هبم الصفوف ،فهل توز صالة امجلعة يف حوانيهتم؟

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي230 | .

فقال رمحه هللا:
"أما صالة امجلعة وغريها فعىل الناس أن يسدوا الول فالول ،كام يف الصحيحني عن النيب
صىل هللا عليه وسمل أنه قال " :أال تصفون كام تصف املالئكة عند رهبا ؟ قالوا  :وكيف
تصف املالئكة عند رهبا؟ قال :يسدون الول فالول ويرتاصون يف الصف " ،فليس لحد
أن يسد الصفوف املؤخرة مع خلو املقدمة ،وال يصف يف الطرقات واحلوانيت مع خلو
املسجد ،ومن فعل ذل اس تحق التأديب ،وملن جاء بعده ختطيه ،ويدخل لتمكيل الصفوف
املقدمة ،فاإن هذا ال حرمة هل  ..بل اإذا امتل املسجد ابلصفوف صفوا خارج املسجد ،فاإذا
اتصلت الصفوف حينئذ يف الطرقات والسواق حصت صالهتم ،وأما اإذا صفوا وبيهنم وبني
الصف الآخر طريق مييش الناس فيه مل تصح صالهتم يف أظهر قول العلامء ،وكذل اإذا اكن
بيهنم وبني الصفوف حائط حبيث ال يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبري من غري حاجة،
فاإنه ال تصح صالهتم يف أظهر قول العلامء ،وكذل من صىل يف حانوته والطريق خالٍ مل
تصح صالته ،وليس هل أن يقعد يف احلانوت ،وينتظر اتصال الصفوف به ،بل عليه أن
يذهب اإىل املسجد فيسد الول فالول.
وقال رمحه هللا" :اإن اتصلت الصفوف فال بأس ابلصالة ملن تأخر ومل ميكنه اإال ذل ،وأما
اإذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ،ويرتك ادلخول اإىل املسجد اكذلين يقعدون يف احلوانيت،
فهؤالء خمطئون خمالفون للس نة" .مجموع الفتاوى .411 - 409 / 23
وهذا هو الصحيح يف هذه املسأةل :أن الصفوف اإذا اتصلت فلحصاب البيوت أو اذلين يف
الفنادق أن يأمتوا هبذا ا إالمام ،اإن أمكن ائامتهمم به ،وهذا بعيد من حيث التصور ،خاصة يف
الدوار العليا ،لكن من حيث النظر يصح ،س مي ادلور الريض عىل وجه اخلصوص ،فميكن
هذا المر ،وهذا برشط عدم تع ُّمد ترك امجلاعة ،أما اإذا مل تتصل ،أو اتصلت وقد تعمدوا
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ترك امجلاعة ،فاإنه ال يصح؛ وذل أن امجلاعة لها هيئة رشعية ،والصل يف العبادات التوقيف،
وهيئهتا الرشعية يه ما ورد عن النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه ريض هللا عهنم،
ابالجامتع يف ماكن واحد وزمان واحد ،فاإذا اتصلت الصفوف فاإهنا تأخذ حمك هذا املاكن،
فيصبح املاكنن يف حمك املاكن الواحد ،ففي هذه احلال ال بأس أن يصلُّوا يف بيوهتم ويتابعوا
االإمام ،أما ماعدا ذل فالصواب أن املتابعة ال تصح.
وأما املرأة فيباح لها هذا مطلقا؛ لهنا غري مطالبة ابحلضور اإىل املسجد أصال ،لكن برشط
اتصال الصفوف ،حىت تأخذ هذه الصورة حمك امجلاعة ،وهللا ول التوفيق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/5/4هـ

أخطاء يقع فهيا أمئة املساجد
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هللا تعاىل عليك بنعمة يه من أعظم النعم ،وأوالك والي ًة من
امنت ُ
أيخ اإمام املسجدَّ ،
أعظم والايت االإسالم ،أال ويه اإمامة املسلمني يف الصالة ،تكل الشعرية العظمية ،اثين
وجديرا أن تتعمل أحاكم الصالة اكمةل ،وأن
أراكن االإسالم بعد الشهادتني ،فاكن ًّ
حراي بك ً
حترص عىل هدي وس نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف صالته ،فقد قال صىل هللا
عليه وسمل( :صلوا كام رأيمتوين أصيل) وقد ُصنف يف ذل الكثري من املصنفات ،فالزم أفضلها
ُ
الترصف فهيا للغري ،وليس
وأقرهبا للس نة وفقك هللا ،كام أنه عليك أن تعمل أن والية الصالة
للنفس ،واملترصف لغريه يفعل ما فيه مصلحة الغري ،فيجب اتباع الفضل للمأمومني،
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ميارسها ُ
بعض
ابحملافظة عىل الس نة قدر الاس تطاعة .ب َ ْيدَ أنه يوجد مج ٌةل من الخطاء اليت ُ
ُ
ادلخول يف الصالة قبل أمر املأمومني بتسوية الصف،
االإمئة ،فَهَا َكهَا حسب ما حيضين- :
َ
الصفوف بنفسه
الو َل فالو َل ،فقد اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يُعىن بذل ج ًّدا ،ويتفقد
صىل هللا عليه وسمل حىت تس توي ،وهذا من أكرث ما اكن هي ُّمت به ش يخُنا ابن عثميني رمحه
هللا - .م ُّد التكبري كث ًريا عند ادلخول يف الصالة ،وال أصل هل - .التعجيل يف السجود بعد
الس ن ُة التسوي ُة بني الركوع والرفع منه ،والسجود واجللوس بني
الرفع من الركوع ،بيامن ُّ
السواء - .االإطا ُةل يف
السجدتني ،فقد اكنت صال ُة النيب صىل هللا عليه وسمل قري ًبا من َّ
الس نة ختفيفه جدًّا ،مبا ال يتناىف مع االإتيان ابلواجب فيه - .تطوي ُل السجدة
التشهُّد الول ،و ُّ
كرث من غريها ،وهو ُ
الس نة ملا تقدم ،بل لو تع َّمده أح ٌد وداوم عليه لاكن إاىل
الخرية أ َ
خالف ُّ
فيفوت عىل
الب ْدعة أ َ
قرب - .تأخ ُُّر االإمام يف تكبريات الانتقال اإىل ما بعد الانتقال متاماِّ ،
الناس س ن َة املتابعة التامة هل؛ لن عامة الناس ينتظرون االإمام حىت ينهت َيي من التكبري ،وهو
قرب القوال يف موضع تكبريات الانتقال :أن تكون بني الركنني متاما ،فال يه
خ ََطأٌ شائ ٌع ،وأ ُ
قبل الانتقال ،وال بعد الوصول ،فمبجرد انتقال االإمام اإىل الركن ينتقل املأموم ،تكل يه
الس نة ،فال يؤخر التكبري اإىل ما بعد ذل - .م ُّد التكبري عند الرفع من السجدة الخرية ،وال
أصل هل - .م ُّد التسلمي عند اخلروج من الصالة –خاصة اجلهة الميىن ،-وال أصل هل ،اإمنا هو
جلوس االإمام مس تقبال القبةل بعد التسلمي من صاليت املغرب والفجر،
كتكبريات الانتقالُ - .
لفهم خاطيء حلديث ضعيف ورد يف ذل ،والس نة أال يزيد عىل قوهل( :اللهم أنت السالم
 ..اإخل ) والاس تغفار ثالاث ،مث يقبل عىل الناس بوهجه يف لك صالة ،وال يبقى مس تد ًبرا
للمأمومني ،فقد هنت الرشيعة عن التدابُّر ،وإامنا أبيح ذل ل إالمام لضورة الصالة - .تنفُّ ُل
االإمام يف موضعه بعد الانهتاء من الصالة ،والس نة الانتقال عن موضع الفرض اإىل أي موضع ٍ
يسريا ،للفصل بني الفرض والنفل - .املبادر ُة ابلنافةل مبارش ًة بعد الفريضة،
خر ،ولو شيئًا ً
أآ َ
النيب صىل هللا عليه وسمل عن ذل - .املبادرة ٍ
بدرس بعد الصالة
دون ٍ
فاصل ،وقد هنيى ُّ
مبارشة ،والوىل ترك الناس حىت ينهتوا من أذاكر دبر الصالة ،فهذا هو موضعها ،فال يشغلهم
فيفوت الس ن َة عىل نفسه وعىل الناس .تنبيه :مل أذكر املسائل اخلالفية معدا ،اكجلهر
عهناِّ ،
ابلبسمةل عند قراءة الفاحتة ،أو زايدة "وبراكته" عند التسلمي من الصالة ،أو تقدمي اليدين
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عند السجود وحنوها ،لكوهنا من اخلالف املش هتر ،واذلي يطول الالكم فيه .وهللا ول
التوفيق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1440/2/4هـ

يسريا عن االإمام
تأخْر املَأ ُموم ً
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
البخاري رمحه
يسريا عن االإمام ،فمي لو اكن اثنني َّبو َب ا إالما ُم
التنبيه عىل خطأ تأخُّر املأموم ً
ُّ
هللا حلديث ابن عباس ريض هللا عهنام ،فقال :ابب" :يقوم عن ميني االإمام حبذائه سو ًاء،
اإذا اكن اثنني"  ..مث ساق حديث ابن عباس ملا ابت عند خالته مميونة ريض هللا عهنم
ُ
"فقمت اإىل جنبه" .قال ابن جحر رمحه هللا" :وظاه ُره املُساواة" .أي :بني
أمجعني ،مث قال:
قَدَ م رسول هللا عليه وسمل وقَدَ م ابن عباس ريض هللا عهنام ،فهام متحاذيتان ،ال تأخُّر وال
تقدم .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف  11/6/1440 :هـ
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أخطاء شائعة يف اصطفاف املصلني للصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإنه توجد مجةل من الخطاء اليت ميارسها كثري من الناس يف صالة امجلاعة يف أمر
الاصطفاف ،جيدر التنبيه علهيا ،ومهنا - :تقصري االإمئة يف تسوية الصفوف ،فاإن من أعظم
ما جيب عىل االإمام قبل ادلخول يف الصالة تسوية الصفوف ،وكثري من المئة يتساهلون يف
هذا الواجب ،ويرون أن الصف يس توي مبفرده ،أو يس توي بعد ادلخول يف الصالة!! وهذا
من أكرب الخطاء ،وذل أن مسؤولية االإمام يف هذا الباب أعظم قطعا من مسؤولية املأموم،
وهو دور االإمام ابتداء ،فقد اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يقوم هبذه املهمة لك صالة عىل
أمكل وجه ،يسوي الصحابة ريض هللا عهنم كام يسوي القداح ،بل قد ورد الوعيد عىل ترك
الصفوف غري مس توية ،حىت قال صىل هللا عليه وسمل( :ع َبا َد َّاَلل  ،لَتُ َس ُّو َّن ُص ُفوفَ ُ ْمك َأ ْو
اَلل ب َ ْ َني ُو ُجوه ُ ْمك)؛ وذلل ملا قَد َم أنس ريض هللا عنه الْ َمدينَ َة قي َل َهلَُ :ما َأ ْن َك ْر َت
ل َ ُيخَال َف َّن َّ ُ
ون
منَّا ُمنْ ُذ ي َ ْوم عَه ْد َت َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل؟ قَا َلَ ( :ما َأ ْن َك ْر ُت َشيْئًا اال َأنَّ ُ ْمك ال تُقمي ُ َ
ِ
الص ُف َوف) أخرجه البخاري - .وقوف املصفوفني حبيث ال تلتصق أكتافهم ،اإمنا يكتفون ابلتصاق
ُّ
الس نة يف يشء ،وهو توس يع القدام
القدام ،وهذا أفىض اإىل صورة مش هترة ليست من ُّ
حبيث تكون عىل شلك "ثانية" ليلصقها بقديم َمن اإىل جواره ،عن الميني أو اليسار ،بيامن
بني الكتاف من أعىل مسافات كبرية ،والس نة يف ذل لزق الكتف ابلكتف ،ويأيت تبعا أن
الكعب يف الكعب ،فهو نتيجة طبيعية إاللصاق الكتف ابلكتف ،وحيصل بذل متام سد
الفرجات ،ففي الصحيح عن َأن َس ْبن َم ٍ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل
ال ريض هللا عنه َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
قَا َلَ ( :أقميُوا ُص ُفوفَ ُ ْمك فَا ِّين َأ َر ُ ْامك م ْن َو َراء َظهْري) قال أنس ريض هللا عنه"َ :و َاك َن َأ َحدُ نَ يُلْز ُق
ِ
َمنْك َب ُه ب َم ْنكب َصاحبهَ ،وقَدَ َم ُه ب َقدَ مه" - .حيامن يكون الصف مكونً من خشصني فقط ،فاإنه
يتقدم االإمام عىل الآخر ،ابعتبار أن هذا هو الصل!! وليس كذل ،فالصل املصافة
والتساوي ،فيقفان متساويني متاما - .ابتداء اإنشاء الصف اجلديد من الميني أو اليسار،
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الس نة يف ذل البدء من خلف االإمام مبارشة ،فالس نة مواسطة االإمام - .اعتقاد أن ميني
و ُّ
الصف هو الفضل مطلقا ،والصواب يف ذل أن القرب اإىل االإمام هو الفضل مطلقا،
بدءا من الميني ،فاإن اكن ميني الصف ثالثة ،وشامهل مخسة ،فالفضل الوقوف يف الميني ،وإان
اكن ميني الصف مخسة ،والشامل ثالثة ،فالفضل الوقوف شامل الصف ،وإان تساواي
فالفضل الميني ،لقربه من االإمام ،وقد قال النيب صىل هللا عليه وسمل( :ل َيلين منمك أولُو
ال ْحالم والهنُّ َيى) ،أي :يقرتب مين .ويدل لكون الصل مواسطة االإمام فعل النيب صىل هلل
عليه وسمل ،ف إان النيب صىل هللا عليه وسمل أقام جابرا وجبارا ريض هللا عهنام خلفه يف
الصالة ،ومل جيعلهام لكهيام عن ميينه ،ويف قصة عتبان ريض هللا عنه قال(َ :و َص َف ْفنَا َخلْ َفهُ)،
ويف قصة أنس ريض هللا عنه قال(َ ( :و َص َف ْف ُت َوالْ َيت َمي َو َر َاء ُه) وقد ورد يف الثر( :واسطوا
االإمام وسدوا اخللل) ويف اإس ناده مقال ،فهذه الآاثر ظواهرها دال عىل أهنم خلف االإمام،
وهو وسطهم ،وليسوا عن ميينه أو عن يساره - .التباعد يف بعض الحيان بني الصفوف،
وهذا ال حيقق املقصود من صالة امجلاعة ،فامجلاعة من الاجامتع ،ومع هذا التفرق الكبري بني
الصفوف ال حيصل املقصود ،وكذا بني االإمام والصف الول - .اعتقاد أن الصغري املمزي يقطع
الصف ،فاإما أن جيعلوه أآقىص الصف أو خلفه مع الصغار ،وهذا حمض خطأ ،وال دليل
عليه ،بل ادلليل عىل خالفه ،فقد صىل معرو بن سلمة اجلريم ابلصحابة ريض هللا عهنم،
وهو ابن س بع ،واكن أ َ
حفظهم لكتاب هللا تعاىل ،فاإن َّ
حصت اإمام ُته للرجال وقيادتُه هلم يف
أعظم شعرية يف االإسالم ،فكونه واقفا بيهنم يف الصف من ابب أوىل ،عىل ما يف هذا
الترصف من ٍِّ
تعد ،فاإن الصغري لو س بق اإىل الصف ،فقد نهل بسعيه ،ويف احلديث( :من
س بق اإىل ما مل يس بق اإليه غريه فهو أوىل به) فاإن ُر َّد عن هذا املاكن ،فهذا ٍِّ
تعد عليه ،وظمل
هل ،ومع أنه ابلتجربة لو مجع الصغار يف صف أخري ،فاإنه يثريون يف املساجد فوضة ،بالف
ما لو وقفوا بني الرجال ،فال يلعبون ،ويتعلمون من أخالق الرجال ،كام أهنم يتعلقون ابملسجد
أكرث ،لشعورمه أهنم رجال ،ويتصافون مع الرجال فقط يف املسجد - .ال تبطل صالة من
صىل يسار االإمام منفردا ،وكذا من صىل خلفه منفردا ،فهذا -وإان اكن خطأ -فقد يقع يف
بعض الحيان ،اإال اإنه ال تبطل الصالة عىل الراحج من أقوال أهل العمل ،فقد وقف ابن
عباس ريض هللا عهنام يسار النيب صىل هللا عليه وسمل ،جفعهل عن ميينه ،ومل يأمره ابإعادة
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الصالة ،وقال" :زادك هللا حرصا ،وال تعد" ،ملن تأخر يف الصالة ،ودخل راكعا ،ومل يأمره
إابعادة الصالة ،مع أنه أدرك جزءا منفردا خلف الصف .وهللا ول التوفيق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1440/8/29هـ

ترصف شاذ ممن يدخل الصالة واالإمام راكع
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
كثريا ما ترى البعض اإن دخل الصالة ،واكن االإمام راكعا ،فاإنه قبل أن يركع ،يكرب ،ويرفع
ً
يديه ،ويضع يديه عىل صدره ،مث بعضهم يأيت بدعاء الاس تفتاح!! ولك هذا نجت عن قةل
العمل ،فاإن الواجب مبجرد االإتيان بتكبرية االإحرام ،أن يركع مبارشة ،مكربا حال ركوعه ،فهذا
هو الواجب ،وليس من الفقه أن يضيع الواجب من أجل السنن ،كدعاء الاس تفتاح أو وضع
اليدين عىل الصدر ،مع أنه ال أثر ذلل عىل الصالة أصال .نسأل هللا تعاىل أن يرزقنا وإاايمك
العمل النافع ،والعمل الصاحل
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف3/11/1440:هـ
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ليس من الس نة تقدم االإمام بقدر يسري ابملأموم املنفرد ،وال اجلهر بقراءته لو اكن
يف راتبة وحنوه ،من أجل املأموم!
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم والسالم عيل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن أكرث من تفوته امجلاعة ،ويأمت مبنفرد ليمت خلفه ،تده يتأخر يسريا عنه يف املوقف ،أو
يفعل ذل االإمام ،فيتقدم يسريا!! وال أصل ذلل ،فاإن الصل يف الاصطفاف التسوية بني
املصلني ،مفادام االإمام ليس منفردا بصف ،فالصل أن يتساوى ابملأموم الواحد ،وهو ما
يدل عليه ظاهر الس نة ،فاإن النيب صىل هللا عليه وسمل ملا صىل اإىل جواره ابن عباس وهو
منفرد ،مل يرد أنه أخره أو تقدم عنه يسريا .فال وجه لهذا الفعل ،ال من حيث الصل ،وال
من حيث الس نة .أما أن جيهر املنفرد اذلي حتول اإىل اإمام ،دلخول مأموم معه ،وهو أصال
يف راتبة وحنوه ،فهذا خطأ؛ لن الصل أن صالته رسية ،وغاية ما عرض عليه ائامتم خشص
به ،وهذا لن يغري صالته حبال ،فلن يزيد فهيا ركعة أو أكرث من أجل االإمامة العارضة،
وكذل ال يغري شيئا يف صفهتا من أجهل ،فال حيولها جلهرية ويه رسية .اللهم اإال اإن اكن يصيل
الفريضة اجلهرية منفردا ،مث جاءه أحد ،فالس نة أن جيهر هبا ،سواء حال انفراده ابتداء ،أم
بعد االإمامة العارضة .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/4/3هـ
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حمك الصالة خلف من يصيل نفةل
هل جيوز الصالة وراء من يصىل نفةل وان اكنت هذه النافةل نفةل صالة هجرية هل جيوز
اجلهر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس ابلصالة وراء من يصيل النافةل ،سواء كنت تصيل نفةل أم فريضة ،أما اجلهر فهو
معل االإمام ،وليس معل املأموم ،فلن جيهر املأموم اإال يف التأمني ،وال يضه،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 7/1/1436هـ

من أوىل ابلتقدمي ل إالمامة ،الكرث قراء ًة أم الجود قراء ًة أم الفقه بأحاكم الصالة؟
من أوىل ابلتقدمي ل إالمامة ،الكرث قراء ًة أم الجود قراء ًة أم الفقه بأحاكم الصالة؟ ممكن
التوضيح من الوىل ابالإمامة :الكرث حفظا للقرأآن أم الاجود تالوه وان اكن حيفظ القليل؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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فاإن النص رصحي يف تقدمي الكرث حفظا ،وهذا مبين عىل أمرين :أن الكرث حفظا اكن
أحسن قراءة يف العهد النبوي ،وأكرث فقها ،وقد نقل عن عامثن وابن مسعود وأيب كعب
ريض هللا عهنم :أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اكن يقرهئم العرش ،فال جياوزوهنا اإىل
عرش أخرى حىت يتعلموا ما فهيا من العمل ،فتعلمنا القرأآن والعمل مجيعا" فاكن لزاما ذلل
أن الحفظ أعمل وأفقه وأجود قراءة .أما مع اختالف الزمان ،وتراجع احلفاظ علميا ،اكن
وجواب يقدم الكرث فقها وعلام بأحاكم الصالة ،مادام معه ما جيزيء من القرأآن ،لن املقصود
حفظ الصالة ،وإاقامهتا عىل الوجه المكل ،وهذا يتحقق ابلعمل والفقه ،ال ابحلفظ فقط ،مع
قةل العمل .ول أن تتخيل حافظ متصوف جاهل بلك أحاكم الصالة وسنهنا ،لكنه جييد
وجيود القراءة ،فيقدم الآن ل إالمامة ،وما أهجهل ،وما أبعده عن الس نة ،جملرد أنه أحفظ!! فهذا
مل حيقق مراد الشارع من تقدمي القرأ ،اإذ معىن القرأ اذلي أراده الرشع م ٍ
نتف كثريا الآن يف
احلفاظ ،وهللا املس تعان .أما الجود قراءة ،وهو ما وقع السؤال عنه ،ف إان اكن الحفظ
ضعيفا جدا يف تويد القراءة ،قدم الجود قراءة عليه ،وإان اكن الحفظ عنده القدر املعقول
من التجويد ،قدم ،رشط أال يوجد الفقه .تنبيه :هذا لكه عند التنازع يف االإمامة أو التخيري،
أما اإن اكن للمسجد اإمام راتب ،فهو أوىل ابلتقدمي مطلقا ،ما مل يوجد به خلل أو عيب خيل
ابلصالة أو القراءة ،فيقدم غريه عىل التفصيل السابق .وفقمك هللا وابرك فيمك
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1442/1/23هـ

ماذا يفعل مع وادله اذلي يصيل ابلبيت؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وادلي كبري يف السن ولكن حصته جيده واصبح يصيل يف
البيت وقدمت هل النصيحه يف الصالة يف املسجد وقال انه ال يس تطيع وان يف نظري انه
يس تطيع ماذا افعل وجزامك هللا خري
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
واصل معه النصيحة ابحلس ىن ،واقرأ عليه من الكم هللا ،والكم النيب صىل هللا عليه وسمل
يف هذا الباب ،عىس هللا أن يفتح عىل قلبه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1/3/1435هـ

حكـم صـالة املنفـرد خلـف الصـف
السالم عليمك  /ماحمك صالة املنفرد خلف الصف ؟ وهل حصيح ليس هل صالة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
مجهور الفقهاء عىل أن الصالة منفردا خلف الصف حصيحة ،وأن النفي يف النص لنفي
الكامل ،أي ال تكون صالته اكمةل ،والصحيح أنه مىت وجد املسمل فرجة يف الصف وجب
عليه أن يقف فهيا ،وال يصيل منفردا ،اإال اإن تعذر عليه ،بأن اكن الصف ممتلئا ،حفينئذ
حىت لو وقف خلف الصف ،فصالته حصيحة اكمةل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 2/11/1435هـ
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هل جيوز الصالة وراء امام يكفر املسمل وحيلل قتهل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
تكفري املسمل املعني هل ضوابط ورشوط ،وإاابحة قتل املس تحق للقتل من املسلمني أيضا
لها ضوابط ورشوط ،فهيي وإان اكنت يف أضيق الظروف اإال أنه من املمكن احلمك عىل
بعض املسلمني ابلكفر ،برشط أن يكون املكفر من أهل العمل والفهم ،مث اإن فعل هذا فال
بأس ابلصالة خلفه ،حىت وإان اكن جاهال ،فهذا ليس مانعا من الصالة خلفه ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 26/5/1435هـ

حمك رفع املأموم صوته أثناء الصالة اجلهرية أو الرسية
ابرك هللا فيمك ويف علممك .السؤال  /بعض املأمومني أثناء الصالة الرسية أو اجلهريه يرفع
صوته أثناء قراءته للفاحته أو التشهد أو التسبيح مما يتسبب يف ايذاء من جبواره فهل جيوز
ذل ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي242 | .

مثل هذا الشخص ينصح ابحلس ىن ،ومبا ال يثري الفتنة يف املسجد ،فاإن اكن الذى شديدا
رمبا وصل به احلال اإىل التحرمي ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 25/8/1435هـ

حمك الصالة يف البيت وعدم الالتام بصالة امجلاعة
سؤال انين انسان مسمل لكن دامئ اؤدي الصاله يف البيت واحيان ااتخر فهل صاليت جائزه
او غري جائزه واذا اكنت غري جائزه فهل ان اعترب انين غري مسمل الن اذلي اليصيل فهو اكفر
افتوين جزامك هللا خري فان يف حرية وهللا املوفق
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصالة يف البيت ليست من موجبات الكفر ،لكن احرص عىل امجلاعة ،والتبكري اإىل الصالة،
وما فاتك يف املسجد فصليته ابلبيت ،فليس فيه حرج ،ويه صالة حصيحة يف قول جامهري
الفقهاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 29/2/1435هـ
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هل جيوز للنساء الصالة جامعة يف حديقة احليوانت؟؟
هل جيوز للنساء اذلهاب اىل املس بح يف جامعة يف قاعة مغلقة أو يف حديقة احليوان وشكرا
جزيال
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما الصالة يف جامعة النساء ،فال بأس بذل ،وتقوم املرأة اليت تؤهمم بيهنن ،وهذا هو الثابت
عن أهمات املؤمنني ،فقد ذكر أن عائشة ريض هللا عهنا جعلت لم ورقة مؤذن يؤذن لها،
واكنت تؤم النساء وتقف معهن يف الصف ،واكنت أم سلمة ريض هللا عهنا تفعهل ورسول
هللا أمرها أن تؤم أهل دارها يف الفرائض.
أما املس بح ،فاإن اكن هذا مع السرت فال بأس ،أما مع التعري فال جيوز ،لكبس املايوه وحنوه،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 28/9/1435ه

أهيام أوىل قطع الصالة أم التأخر عن امجلاعة ؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته أن أمعل يف االإطفاء ويعمتد معلنا عىل أس تقبال البالغات
عن طريق الهاتف ويف أثناء أآداء الصالة يأيت اتصال عىل الهاتف مما جيرب أحدن لقطع الصالة
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والرد عىل املتصل وكثري من االإتصاالت التكون ل إالبالغ عن حادث حريق ويصعب علينا
أن نقطع الصالة وخناف ان يكون املتصل يريد االإبالغ عن حادث حريق  .وسؤال هو
 هل جنعل أحدن ميكث عند الهاتف أثناء أ آداء الباقني الصالة أو أن نصيل جامعة وإاذا مسعناصوت الهاتف يقطع أحدن صالته  .اهيام الحص أفيدون مأجورين اإن شاء هللا
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس بأحد المرين ،والوىل أن ميكث أحدمك دون صالة ،مث بعد ذل يقوم ابلصالة،
ويندب لحدمك ادلخول معه يف امجلاعة مرة اثنية ،ويكون هذا ابلتناوب بينمك ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 21/6/1435هـ

حمك ادلخول بصالة امجلاعة مع املأموم املنفرد
دخل للمسجد يريد أداء الفريضة وقد انهتت جامعة املسجد فوجد مأموما يقيض الصالة فهل
يسوغ هل ادلخول معه ليحصل عىل أجر امجلاعة قياسا عىل املنفرد ؟؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ال بأس ابدلخول معه يف الصالة ،وتكون صالة جامعة ،وأجرها اإن شاء هللا ،وال يشرتط
أن يكون منفردا ابتداء ،بل حىت لو اكن مأموما فانفرد ،فال بأس ابدلخول معه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 12/3/1435هـ

ماذا أصنع اإن أدركت االإمام راكعا؟
دخلت مع المام وهو يف حاةل ركوع هل أكرب تكبرية االإحرام مث اقرأ ببعض من أآايت الفاحتة
مث أكرب لركوع ام أكرب تكبرية االإحرام مث أكرب بعدها لركوع أهيام الفعل الصحيح وجزامك هللا
خريا
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
يسن تكبرية الانتقال ،مث
فاإن الواجب عىل من أدرك االإمام راك ًعا أن يكرب تكبرية االإحرام ،و ُّ
يركع مبارشة ،وال يتأخر فيقرأ أآايت من الفاحتة ،فهذا من الخطاء الشائعة ،ويف الصحيحني
من حديث أيب هريرة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :اإذا مسعمت االإقامة
فامشوا اإىل الصالة ،وعليمك ابلسكينة والوقار ،وال ترسعوا ،مفا أدركمت فصلوا ،وما فاتمك
فأمتوا) ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1438/8/14هـ
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الصال ُة عىل اجلنازة يف املقربة
نرجو التكرم بتوضيح معىن حديث أنس ريض هللا عنه أن النيب صيل هللا عليه وسمل هنيي
أن يصىل عىل اجلنائز بني القبور؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا احلديث أخرجه الطرباين يف الوسط هبذا اللفظ ،ويه رواية ضعيفة ،وقد خولف
الطرباين ،فقد رواه ابن حبان يف حصيحه ،وأبو يعىل يف املس ند عن أنس ريض هللا عنه
بلفظ " :هنيى رسول هللا عن الصالة بني القبور" ،وعند ابن أيب شيبة مرسال "أن النيب
صىل هللا عليه وسمل كره الصالة بني القبور" ومل يذكروا " :عىل اجلنائز " وفرق بني اللفظني
 ،فرواية احلديث بدون قوهل " :عىل اجلنائز " أحسن حاال ،س ندا ومتنا ،ويه مامتش ية
مع قواعد الرشع يف الهنيي عن الصالة بني القبور ،أو اإلهيا.
وقد دل احلديث عىل مسأةل هممة ،ويه الصالة عىل اجلنائز يف القبور ،وقد اختلف أهل
العمل فهيا عىل ثالثة أقوال :فذهب بعض أهل العمل اإىل جوازه ،وهو املشهور من مذهب
احلنابةل ،وقيل ابلكراهة ،وهو مذهب الشافعية ورواية للحنابةل ،وقيل ابلتحرمي ،ويه رواية
يف املذهب أيضا ،والصحيح القول الول ،ملا يف الصحيحني من أن النيب صىل هللا عليه
تكنس ) املسجدَ  ،فقال ( :دلوين عىل قربها،
وسمل صىل عىل املرأة السوداء اليت اكنت تق ُّم ( ُ
فدلوه ،فصىل علهيا ) ،وهو دليل رصحي عىل جواز الصالة عىل اجلنازة يف املقابر  ،سواء
اكن قبل ادلفن أم بعده ،وقد اس تدل املانعون ابلهنيي عن الصالة بني القبور أو اإلهيا ،وهذا
حصيح  ،لكنه عام اس تثين منه الصالة عىل اجلنازة ،لفعل النيب صىل هللا عليه وسمل  ،مث
هناك فرق بني الهنيي عن الصالة اإىل املقابر لكوهنا ذريعة ووس يةل للرشك ،وبني الصالة عىل
اجلنازة لدلعاء للميت ،وانتفاعه بذل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1435/3/2هـ
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الصالة
الك ُم املأموم مع االإمام ملصلحة َّ
ما حمك من تلكم مع االإمام يف الصالة ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الالكم يف الصالة من املأموم يأيت عىل أوجه متعددة :فتارة يكون ملصلحة الصالة ،واترة
يكون عن هجل وخطأ ،واترة يكون معدا مع العمل بتحرميه ،مفا اكن ملصلحة الصالة ،فقد
اختلف فيه ،والراحج أنه ال تبطل به الصالة ،كام لو فتح املأموم عىل االإمام يف القراءة ،فعن
عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام أن النيب صىل هللا عليه وسمل صىل صالة فالتبس عليه،
فلام فرغ قال ُل َ ٍ ِّيب  ( :أ َّ
عيل ؟ أخرجه
شهدت معنا؟ ) قال  :نعم .قال  :مفا منعك أن تفتحها َّ
النيب صىل هللا عليه وسمل للمأموم أن يفتح عىل ا إالمام؛
أبو داود ،وحصحه اللباين.فرشع ُّ
لن ذل ملصلحة الصالة.
النيب صىل هللا عليه وسمل ملصلحة الصالة،
ويف قصة ذي اليدين يف الصحيحني ،فقد لكَّم َّ
واس تأنف صىل هللا عليه وسمل الصالة ،ومل يبطلها ،وهو الكم كثري  ،لكنه ملصلحة الصالة.
هجل وخطأ ،وهذا ال يبطل الصالة ،فقد روى مس ٌمل عن ُم َعاوي َ َة ْبن
ويكون الالكم عن ٍ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل ا ْذ
الْ َح َمك
السلَم ِّي ريض هللا عنه قَا َل  ( :بَيْنَا َأنَ ُأ َص ِّيل َم َع َر ُسول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ُّ
ِ
اَلل  .فَ َر َماين الْ َق ْو ُم بأَبْ َصار ْمه فَ ُقلْ ُت َ :وا ث ْ َ
ُلك ُأ ِّم َيا ْه
َع َط َس َر ُج ٌل م ْن الْ َق ْوم ،فَ ُقلْ ُت  :يَ ْر َ ُمح َك َّ ُ
ون بأَيْدهي ْم عَ َىل َأفْخَاذ ْمه  -أي :يسكتونه  ..-احلديث).
ون ا َ َّل ؟ فَ َج َعلُوا ي َ ْضب ُ َ
َما َشأْنُ ُ ْمك تَ ْن ُظ ُر َ
ِ
ٍ
النيب صىل هللا عليه وسمل ،وهذا مامتش مع قاعدة
فتلكَّم كثريا يف الصالة جاهال ،وعذره ُّ
الرشع ،فقد قال تعاىلَ {:ربَّنَا َال تُ َؤاخ ْذنَ ا ْن نَسينَا َأ ْو َأخ َْطأْنَ } [البقرة .]286 :قال هللا
ِ
تعاىل :قد فعلت.أخرجه مسمل.
أما لو تلكم معدا ،وهو يعمل حترمي الالكم يف الصالة فاإن الصالة تبطل ،فقد قال صىل هللا
عليه وسمل" :اإن هذه الصالة ال يصلح فهيا يشء من الكم الناس ،إامنا يه التسبيح والتكبري
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وقراءة القرأآن" رواه مسمل.مفن تلكم يف الصالة عىل هذا النحو ،فقد فعل حمظورا من
حمظوراهتا معدا بعمل ،والقاعدة يف ذل بطالن العبادة ،كام لو ألك أو رشب وهو صامئ ،عاملا
عامدا .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1431/11/5هـ

كيف تدرك امجلاعة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن صالة امجلاعة ال تدرك اإال بركعة عىل الراحج من أقوال أهل العمل ،وال تدرك الركعة اإال
ابلركوع ،مفن وجد امجلاعة بعد الركوع الخري من الصالة ،فاإنه يدخل معهم ،ولو أدرك أق َّل
من الركعة ،ففضل هللا تعاىل واسع ،لكن اإن عمل أو غلب عىل ظنه أن يدرك جامعة أخرى،
أو يس تطيع أن ينيشء جامعة أخرى مع أحد املتأخرين ،فهو الوىل اإذن؛ خروجا من الزناع،
واحتياطا لجر امجلاعة اكمةل ،كام أنه ينفع غريه ممن تأخر عن امجلاعة ،وال التفات اإىل من
يقول ب َذ ِّم امجلاعة الثانية ،فهو قول بعيد لك البعد عن أصول الرشع وأدلته ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1439/1/22هـ

ما الوىل لعقد جامعة أخرى يف املسجد ملن جاء متأخرا؟
ما الوىل لعقد جامعة أخرى يف املسجد ملن جاء متأخرا؟
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإنه يف الآونة الخرية انترشت ظاهرة غريبة يف املساجد ،أال ويه أنه لكام دخل أنس
متأخرون املسجد بعد صالة امجلاعة ،فوجدوا خشصا يصيل منفردا ،فاإهنم يدخلون خلفه يف
الصالة ،وال ينش ئون جامعة جديدة ،والبعض لو وجده يف التشهد مثال انتظر حىت ينظر،
أيهنيي الصالة ،ويسمل ،أم يقوم ،فيأمتون به!! وهذا العمل خطأ من أكرث من وجه :الول :أنه
قد يكون هذا اذلي يصيل يف أآخر صالته ،ولن يدرك معه ادلاخ ُل الركع َة ،وقد قال النيب
صىل هللا عليه وسمل ( :من أدرك ركعة من الصالة ،فقد أدرك الصالة) ومفهومه أن من
أدرك أقل من الركعة ،فاتته الصالة من ُ
حيث وص ُفها ،وهو امجلاعة ،وأصبح اكملنفرد يف
الجر .الثاين :أن الصالة يف جامعة من أول تكبرية االإحرام اإىل التسلمي أوىل من الصالة مع
خشص تدرك معه جزءا من الصالة فقط ،ورمبا اكن هذا الشخص يصيل أآخر صالته ،فيمت
الشخاص ادلاخلون خلفه الصالة فرادى ،وقد يكون جز ٌء كبريٌ تبقى من صالهتم!! .الثالث:
أنه لو اكن هذا الشخص يصيل أآخر صالته ،مث قام املأمومون به ليمتوا الصالة فرادى ،فاإهنم
غريمه املسجدَ متأخرا ،بالف ما لو صلوا امجلاعة من أولها
يفوتون الجر عىل من جاء ُ
ِّ
لآخرها ،مث جاء أآخرون ،فأدركومه ،فتكون جامع ٌة من املسلمني عظمية يف صالة واحدة،
وهذا أحب اإىل هللا تعاىل .نعم ،لو أهنم دخلوا املسجد ،ووجدوا رجلني يصليان جامعة أو
أكرث ،فهنا يكره يف قول عامة أهل العمل اإنشاء جامعة أخرى ،لوجود تكل امجلاعة ،مع اس تثناء
ما قد يقع يف اجلوامع الكبرية ،اكحلرمني وحنوه ،فهنا يتعني عىل ادلاخل أن يصيل مع تكل
امجلاعة ،اإال اإن شك أهنم عىل وشك اإهناء الصالة ،ولن يدركوا الركعة ،فالرحج عندي يف
تكل احلال أن ينتظر ليصيل جامعة أخرى من أولها ،كام يف املسأةل الصلية السابقة .تنبيه:
لجل هذا أنبه عىل هذه املسأةل أيضا ،ويه أنه لو دخل املسجد ،وامجلاعة يف خواتمي الصالة،
وظهر هل ذل ،فهل الوىل أن يدخل معهم ،ولو أدرك أقل من الركعة؛ معال بقوهل صىل هللا
عليه وسمل( :وما أدركمت فصلوا ،وما فاتمك فأمتوا) ،أم ينتظر جامعة أخرى ،ويصيل معهم من
أول الصالة ،معال بقوهل صىل هللا عليه وسمل( :من أدرك ركعة من الصالة ،فقد أدرك
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الصالة) وهذا يعين أنه من مل يدرك الركعة مل يدرك الصالة ،كام س بق أعاله ،فأهيام الرحج؟
والراحج عندي يف ذل ،أنه اإن غلب عىل ظنه وجود جامعة أخرى من الناس يأتون ،فاإنه
ال يدخل مع امجلاعة اليت شارفت عىل اإهناء الصالة ،حيث مل يدرك معها الركعة ،وينيشء مع
من دخل املسجد جامعة من جديد ،أما لو غلب عىل ظنه أنه لن جيد أحدا يصيل معه بعد
تكل امجلاعة ،فالصالة مع تكل امجلاعة القامئة أفضل قطعا ،هذا ما تدل عليه النصوص ممتعة.
وهللا ول التوفيق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 21/10/1440هـ

اإمامة الصالة من أعظم والايت االإسالم
اإمامة الصالة من أعظم والايت االإسالم ،ويه من أكرث ما يهتاون فيه الناس وصااي الإمام
املسجد
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أيخ اإمام املسجد :امنت هللا عليك مبنة عظمية ،ومنحة جليةل أن أس ند اإليك إامامة املسلمني
يف أجل شعرية يف االإسالم ،ولجل التقصري احلاصل من كثري من االإمئة ،ومن ابب التناحص
والمر ابملعروف والهنيي عن املنكر ،اإليك تكل الوصااي عىس هللا أن ينفع هباِّ - :عمل الناس
الس نة يف الصالة ،واحرص علهيا ،فهذا دورك العظمي ،وهو من أعظم املهام اليت تقوم هبا،
واحتسب أجرك عند هللا تعاىل - .ال تدخل الصالة حىت تسوي الصفوف متاما ،وليس
الصف الول حفسب ،بل لك الصفوف ،وابدأها مجيعا من خلفك ،مث علمهم أن ميني الصف
أوىل عند البدء ،وعند تقارب اجلهتني فقط ،وليس الميني أفضل مطلقا ،كام توهه العامة،
بل خذ من الميني واجعهل يف اليسار عند وقوع هذا اخلطأ ،وعلمهم أن اليسار القرب ل إالمام
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أفضل من الميني البعد - .ال ترد الصيب اذلي ابدر وبكَّر اإىل املسجد عن الصف الول ،بل
هو حقه ،ويف احلديث( :من س بق اإىل ما مل يس بق اإليه أحد ،فهو أوىل به) مفن أعظم
اجلناية عليه أن ترده اإىل الصفوف اخللفية ،وقد ابدر اإىل املسجد!ِّ بل اتركه بني الرجال،
حىت يتعلق قلبه ابملسجد ،وال يرى نفسه رجال اإال فيه ،وهذه فائدة جليةل ،تد أجرها عند
هللا تعاىل - .الزم الهدي النبوي يف طول الركوع والسجود والرفع مهنام ،واحملفوظ عرش
تسبيحات يف لك مهنا - .الزم الهدي النبوي يف طول القراءة يف القيام ،خففف يف املغرب،
وأطل يف الفجر ،وتوسط يف العشاء ،وأطل يف الظهر ،واجعل العرص عىل النصف من
الظهر ،فهذا هو املروي يف الصحاح وغريها .وال بأس لو أطلت يف املغرب ،وخففت يف
الفجر ،فهذا منقول عنه صىل هللا عليه وسمل يف الصحاح أيضا - .اإايك أن توافق أهواء
وأمزجة املصلني يف طول الصالة ،فهذا يريد التخفيف ،وأآخر يريد ختفيفا أكرث ،وأآخر يريد
االإطاةل ،بل امحلهم مجيعا عىل هدي النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل ،ولو أذاك بعضهم
ابلقول ،بل كن قواي يف احلق - .مما خالف فيه الناس ختفيف الرفع من الركوع جدا ،وبني
السجدتني ،والس نة التسوية بني الركوع والرفع منه ،والسجود واجللوس بينه ،بل اكن النيب
صىل هللا عليه وسمل يطيل الرفع من الركوع وبني السجدتني ،حىت يقال :قد نيس!! صىل
هللا عليه وسمل - .خفف اجللوس يف التشهد الول ،بقدر الواجب ،فهذا من هدي محمد
صىل هللا عليه وسمل - .احفظ ماكن للمؤذن خلفك مبارشة ،يف الصف الول ،فهو أوىل
الناس هبذا املاكن ،وعظمي جدا أن يرد املؤذن اإىل الصفوف اخللفية ،بعد أن ابدر اإىل املسجد
قبل الناس مجيعا!!  -ال تطل اس تقبال القبةل بعد التسلمي ،فقط اس تغفر ثالاث ،مث قل :اللهم
أنت السالم ومنك السالم  ، ...مث اس تقبل الناس ،فاس تدابر املأمومني رضورة ،تنقيض
ابنهتاء الصالة ،مث جيب اس تقبال املأمومني ،وهذا عام يف لك الصلوات ،حىت املغرب والفجر،
الس نة ُ
مكث
وإان أردت فقه هذه املسأةل ،فلعكل تراجع كتابة ل يف املوضوع" :ليس من ُّ
االإمام مس تقبال القب َةل بعدَ املغرب والفجر" - .من الس نة اجلهر ابذلكر دبر الصلوات دون
اجامتع عىل الصحيح من أقوال أهل العمل ،فلعكل تنرش هذه الس نة املهجورة - .لتكن جحتك
للمسلمني أن احلمك بيننا وبينمك عند وقوع اخملالفات هو هدي النيب صىل هللا عليه وسمل،
وقد نقهل الصحابة ريض هللا عهنم بدقة متناهية ،خاصة يف الصالة - .وأخريا ،ال تنس أيخ
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احلبيب أن هذا الوالية من أعظم والايت االإسالمِّ ،
فعظ ْمها ،وأعطها حقها .وفقنا هللا وإاايمك
ملا حيبه ويرضاه
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/11/15هـ

اإمام فاسد
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإمام فاسد وهو من يصيل حسب أهواء وأمزجة الناس ،وخيالف هد َي النيب صىل هللا عليه
وسمل ،فاإن ُطلب منه ختفيف الصالة ،خففها!! مث سأل بعضهم ما رأيمك يف الصالة اليوم؟!
حري مبن هذا حاهل أن مينع من أن
فاإن رضوا ،وإاال خففها!! وما زال خيففها ،يطلب رضامه! و ٌّ
يؤ َّم املسلمني .نسأل هللا الثبات عىل المر
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
امخليس يف22/11/1440 :هـ

كيفية الاصطفاف يف الصالة ،ولبس الباروكة والرقص للزوج
-1عندما نصطف للصالة فهل يكون وضع مقدمة القدم مصطفه أم الكعوب يه اليت تكون
مصطفة
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 -2أن اإمرأة بلغت امخلسني من العمر فهل يصح لبس الباروكة املصنوعه من مواد صناعية
للتجميل أمام الزوج وهذا لبعض من الوقت
-3هل يصح الرقص للزوج عىل املوس يقى
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصفوف يف الصالة تكون عىل الكعب ،لن بنية اجلسم عليه ،وليس بأطراف الصابع
الختالف طولها.
وإاذا اكنت الرأس سلمية ،ليس هبا عيوب ،فال جيوز لبس الباروكة دلخوهل يف الوصل احملرم،
وقد لعن هللا الواصةل واملس توصةل ،فاإن اكنت الرأس معيبة ،هبا صلع وحنوه ،فال بأس بلبسها.
وجيوز الرقص أمام الزوج عىل غري املعازف ،أما املوس يقى فال جيوز اس امتعها برقص أو بغريه،
قال الش يخ محمد بن صاحل العثميني رمحه هللا:
أما رقص املرأة أمام زوهجا وليس عندهام أحد فال بأس به ؛ لن ذل رمبا يكون أدعى لرغبة
حمرم ًا بعينه ،
الزوج فهيا  ،ولك ما اكن أدعى لرغبة الزوج فهيا  :فاإنه مطلوب  ،ما مل يكن َّ
ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوهجا  ،كام يسن للزوج أيض ًا أن يتجمل لزوجته كام تتجمل
هل " انهتيى  " .اللقاء الشهري " (  / 12السؤال رمق  ،.) 9وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/3/14هـ
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الصالة يف مساجد املدينة ،ومه غري ملتمني ابلوقت
اذا اكنت مدينىت ال تصىل الفجر ىف امليقات الصحيح مفاذا افعل هل اصىل معهم مث اصىل
ىف البيت ام ماذا واذا اردت الاعتاكف مفاذا افعل
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما اإن اكنوا يصلون قبل دخول الوقت ،فال جيوز الصالة معهم ،ويه صالة يف غري وقهتا،
ال تزئ ،بل الواجب اإعادهتا ،وإاما اإن اكنوا يتأخرون يف االإقامة فال حرج يف الصالة معهم،
وهو أوىل من انفرادك ابلصالة.
والاعتاكف أن تدخل املسجد اذلي قصدته بعد غروب الشمس من يوم التاسع عرش،
وخترج بعد غروب مشس أآخر يوم من رمضان ،وال خترج من املسجد أثناء اعتاكفك اإال
حلاجة أو رضورة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/3/12هـ

قول االإمام اس تووا
السالم عليمك ما حمك قول الامام بعد اقامة الصالة وقبل أن يكرب اس تووا يرمحمك هللا ،،،،،
ما حمك قول يرمحمك هللا مع اين حبثت عهنا ومل اجد لها دليال رشعيا
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
وفقك هللا حلب س نة نبيه صىل هللا عليه وسمل ،وأعانك عىل الخذ هبا،
معلوم أن مقام االإمام من مقامات الرشيعة العظمية ،والواجب عىل أمئة املسلمني التأيس
برسول هللا صىل هللا عليه وسمل خاصة يف مثل هذا املقام ،واكن النيب صىل هللا عليه وسمل
يسوي أحصابه للصالة كام تسوى القداح ،واكن يقول اس تووا وحنوه من العبارات ادلاةل عىل
وجوب تسوية الصف،وال حنفظ عنه صىل هللا عليه وسمل هذا ادلعاء ،ومعلوم أنه ما مل
يثبت فاإن الواجب تركه ،س مي يف مقامات العبادة ،ذلا فرنجو مناحصته ابحلس ىن عىل البحث
عام يقوهل النيب صىل هللا عليه وسمل يف هذا املقام ،دون الخذ مبا شاع عىل ألس نة الناس،
واكن يقول صىل هللا عليه وسمل  :اس تووا وال ختتلفوا  ،وتَ َر ُّاصوا ُص ُفوفَ ُ ْمك َوقَاربُوا بَيْهنَ َا َو َحا ُذوا
ب َ ْ َني ْ َال ْعنَاق ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/3/12هـ

سد فرجة يف الصف
ماحمك من يتقدم اىل جفوه يف الصف املقابل هل ليسدها وهل يبطل صالته وماذا عن اجملاور
هل هل يتحرك ميني او يسار ماهو الفعل الصحيح طبعا يف اثنا الصاله
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من وجد جفوة يف الصف فالس نة أن يسدها ،حىت لو اكن يف الصالة ،وقد جاء يف احلديث
عن النيب صىل هللا عليه وسمل ( :ما من خطوة أحب اإىل هللا من خطوة ميش هيا ليصل هبا
صفا) فهذا معل كرمي حيسن ابملسمل أن حيرص عليه.
أما التحرك فيجب أن يكون تاه االإمام ،مبعىن أن يكون االإمام هو املركز ،مفن اكن يف الميني
يتحرك يسارا ،ومن اكن يف اليسار يتحرك ميينا ،وهذا خالف ما عليه كثري من الناس اليوم،
فاإهنم ينرصفون بعيدا عن االإمام ،ليصلون من جوارمه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/3/12هـ

مىت يدرك املصيل صالة امجلاعة؟
يدركها اذا حلق ركعه مع امجلاعه وال اذا حلق التشهد الاخري قبل التسلميه
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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قال صىل هللا عليه وسمل ( :من أدرك ركعة فقد أدرك الصالة)  ،وإادراك الركعة يكون ابإدراك
الركوع ،مفن أدرك أآخر ركوع يف الصالة ،فهذا أدركها ال حماةل ،وهل أجر امجلاعة قطعا ،لكن
يبقى النظر فمين أدرك بعد الركوع الخري ،وهو حمل اإشاكل ،فظاهر احلديث السابق أنه ال
يكون قد أدرك امجلاعة ،لن مفهوم النص أن من أدرك أقل من ركعة مل يدرك الصالة ،لكن
فضل هللا واسع ،وال يبعد أن يؤجره هللا أجر امجلاعة لنه خرج من بيته ،وتلكف اذلهاب
اإىل املسجد ،مث صىل جزءا يسريا مع االإمام ،فلعل هللا أن يؤجره أجر امجلاعة ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/12هـ

ما حمك صالة الرجل يف البيت دون عذر رشعي مينعه؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
صالة امجلاعة واجبة عىل الرجال عىل القول الصحيح ،وقد قام من أدةل الكتاب والس نة ما
يؤكد علهيا ،وعىل خطر تركها ،والصالة منفردا ،ذلا فال جيوز للرجل أن يصيل يف بيته منفردا,
اإال من عذر ،مكرض وحنوه ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/12هـ
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حكـم مـن أدرك صــالة امجلـاعـة يف أآخرها
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته سؤال ايش يخ هو انين احيان أآيت اىل املسجد يف الركعه
الاخريه وتفوتين امجلاعه فهل اصيل مع الامام او انتظر واصيل جامعه اثنية علام ابنه لوا
انتظرت ساجد امجلاعه بعد الصالة وجزامك هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن كنت تزم بوجود جامعة أخرى ،فالوىل بك انتظارها ،أما اإذا غلب عىل ظنك أنك ال
تد أحدا يصيل معك ،فالوىل ادلخول مع امجلاعة يف الركعة الخرية ،وفضل هللا واسع،
يثيبك مبشيئة هللا ثواب امجلاعة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 15/8/1435هـ

حمك التخلف عن صالة امجلاعة لبعد املسافة عن املسجد
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وبعد ان طالب مبتعث يف امرياك ويوجد يف املدينة اليت
ادرس فهيا مسجد وهلل امحلد ،وامحلد هلل اواظب عىل اذلهاب للمسجد لداء الصالة ان
ادخل دوما يف نقاش حاد مع الطلبة السعوديني لنين حيامن احهثم عىل اذلهاب للمسجد
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للصالة يتعذروا بأن هناك فتوى تقول أنه ال تب علهيم الصالة يف املسجد لهنم ال يسمعون
الذان مع العمل ان الصلوات امخلس تقام يف املسجد ويؤذن لها داخل املسجد ولكن ال توجد
مكربات صوت كام انه حنتاج اىل س يارة لذلهاب اىل املسجد
سؤال اي فضيةل الش يخ هو هل هذا الالكم حصيح ،هل ال جيب علهيم الصالة يف املسجد
لهنم ال يسمعون الذان هل هذه جحة منطقية لعدم الصالة يف املسجد وكيف ارد علهيم او
كيف اقنعهم جزامك هللا خريا
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما ذكره هؤالء من الباطل ،واذلي ذكره الفقهاء يف هذه املسأةل ،هو :من ال يسمع الذان
لبعد املسافة جدا عن املسجد ،فاإن اكن لبعد بيته ال يصل اإليه صوت املؤذن فهذا معناه أنه
ال جيب عليه حضور امجلاعة ملشقة احلضور ،أما الآن ،ومع وجود الس يارات فهذا ال ميكن
أن يناط به احلمك ،اإال اإن اكنت املسافة كبرية جدا ،حتتاج اإىل امليش مسافة طويةل ابلس يارة،
فنعم هنا ال تب امجلاعة للمشقة.
أما اإن اكنوا حول املسجد ،وابلقرب منه ،فالواجب علهيم اإتيان امجلاعة ،وعلهيم أن يفهموا أن
تعليل الفقهاء بعدم سامع املؤذن ،للمشقة احلاصةل ابمليش الطويل يف حال بعد املسجد ،أما
مع قربه ،حفضور املسجد ،وامجلاعة واجبة علهيم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 5/7/1435هـ
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صالة الرتاوحي يف البيت
صالة الرتاوحي يف البيت مبناس بة اإقرتاب شهر رمضان و بعد أن اإطلعت عىل بعض الحاديث
اليت تثبت كون صالة الرتاوحي بدأت مع رسول هللا صىل هللا عليه وأهل و ابرك و سمل .حيث
أهنا بدأت يف البيت مث انتقلت اإىل املسجد .أصبحت أفكر جداي ابذلهاب للمسجد الإقامة
صالة العشاء مث العودة للمزنل الإقامة الرتاوحي منفردا أو جامعة مع الهل .فأكون بذل أحييت
س نة و لو مرة يف العمر  .لكين أخَش أن أكون مبتدعا او متأوال للنصوص خطأ.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد اس تقر أمر هذه المة ،واس متر معل املسلمني عىل كون صالة
الرتاوحي من الصلوات اليت يس تحب عقدها يف املسجد بصورة جامعية ،وهذا هو الوىل
حامت ،ول أن تصلهيا يف البيت ،لكن الوىل متابعة جامعة املسلمني ،وليس من الس نة يف
شئ أن تصلهيا يف البيت ،فاإمنا فعل النيب صىل هللا عليه وسمل ذل؛ خش ية أن تفرض عىل
املسلمني ،وهذا ال يعين أن الس نة أداؤها يف البيت ،فاإن فعلت ذل اكن َ
خالف الوىل،
ويفوتك من الفضل واخلري الكثري ،و َع ْن َأيب َذ ِّ ٍر ريض هللا عنه قَا َل :قال َر ُس ُ
ول َّاَلل َص َّىل
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َملَ ( :م ْن قَا َم َم َع اال َمام -يعين يف صالة الرتاوحيَ -ح َّىت ي َ ْن َرص َف ُكت َب َ ُهل ق َيا ُم ل َ ْي َ ٍةل
َّ ُ
ِ
) .وهو حصيح ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/3/7هـ
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حمك الاقتداء ابإمام يرسع ابلصالة
السالم عليمك ورمحة هللا أصيل مع جامعة ولكن االإمام عنده رسعة يف الراكن,وامجلاعة تقتدي
به يف لك ركن حيت أهنم يسلمون يف وقت واحد معه ,ومبارشة بعد السالم يؤدون
النافةل,ومن مث يؤدون معقباة الصالة جامعة 33,س بحان هللا 33امحلد هلل اخل .ماحمك السالم
مبارشة مع االإمام ماحمك أداء النافةل قبل معقباة الصالة حمكي أن, ,لهنم ينظرون كين
خرقت صف امجلاعة جزامك هللا خريا
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عىل املسمل اإن اكن يف جامعة أن يتابع االإمام ،فيكرب بعد تكبريه ،ويركع بعد ركوعه،
ويسجد بعد جسوده ،ويسمل بعد تسلميه ،والواجب يف املتابعة املوالاة ،مفبجرد أن ينتقل
االإمام اإىل الركن ينتقل املأموم ،وال جيوز هل التأخر عنه.
لكن اإن اكن االإمام خيل ابلصالة ،وبأراكهنا ،ويرسع رسعة تفقد الصالة روهحا ،وهو اخلشوع،
فليس عىل املأموم أن يتابعه ،بل هل أن خيالفه ،فاإن ترتب عىل ذل فتنة ،فلينصحه ،وإاال
فليصل مع اإمام أآخر.
أما التسلمي مبارشة مع االإمام ،فالواجب أن يكون مبارشة بعد تسلمي االإمام ،وليس معه.
وال بأس بأداء النافةل بعد الصالة مبارشة ،ولكن هذا خالف الوىل ،لن النيب صىل هللا
عليه وسمل هنيى أن نصل صالة بصالة ،فالوىل أن يفصل ابملعقبات ،مث يؤدي النافةل.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 29/4/1435هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي262 | .

حمك اختيار املاكن املناسب والصف املناسب للصالة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته حنن نصيل يف مسجد وهذا املسجد ال يوجد أمعدة -أقصد
المعدة اليت حتمل السقف -يف منتصفه وإامنا يه تقريب ًا يف الطراف ,حيث يأيت العمود قبل
جدار املسجد مباكن يتسع لشخص أو اثنني .علامً بأنه يف الصف الثالث -عىل ما أتذكر -تأيت
هذه المعدة واحد يف جانب املسجد المين والآخر يف اجلانب اليرس وإاذا صىل يف هذا
املاكن أحد -علامً أهنا ترتك يف الغالب من دون أن يصىل فهيا -يكون شلك املصيل نوع ًا ما
بعيد ًا عن الصف بسبب العمود اذلي يبلغ عرضه يف اإعتادي أكرث من نصف مرت وهذا
العمود أيض ًا ال يقع جبانب قدم الواقف يف الصف ,وإامنا يوجد تقريب ًا جبانب خرص الساجد-
وأعتقد هذا جيعل شلك املصيل غريب نوع ًا ما .-فهل تب الصالة يف هذا املاكن..أم جيب
علينا اذلهاب للصف الآخر.
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
تنُّب السواري والمعدة يف الاصطفاف للصالة أمر مطلوب ،وال بأس برتك هذا الصف،
والاصطفاف فمي يليه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 24/12/1435ه
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َ َمج َع الصالة مث أدركها يف بدله ويه تصىل ،فهل يعيدها؟
صليت العشاء مجع تقدمي مث وصلت حمل الاقامة والعشاء تصىل ىف املسجد هل اعيد الصاله
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإذا مجعت الصالة اإىل الصالة الخرى ،وقد وجد ما يبيح امجلع ،فقد صليت عىل الوجه
املرشوع ،فال تطالب هبا مرة أخرى ،وال يلزمك أن تصلهيا يف حمل االإقامة ولو وجدهتم
يصلوهنا ،بل لو احتاط خشص وأراد أن يصلهيا لاكن اإىل البدعة أقرب؛ لن الصالة قد ُأديت
عىل الوجه الرشعي ،فال تعاد مرة أخرى ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/4/11هـ

إادراك االإمام يف بقية الصالة
السالم عليمك و رمحة هللا ،نفع هللا بمك المة االإسالمية ،عندي سؤال و هو أننا صلينا
العرص مع اإمام يف أحد املساجد ،نيس و مل جيلس للتشهد الثاين و قام اإىل الركعة الثالثة و
جلس للثشهد فهيا و سمل مث اإلتفت اإىل املصلني ،فنهبه املصلني إاىل أنه صىل ثالث ركعات
فقط ،فقام فورا و كرب مث صىل ركعة و جسد السجود البعدي.
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سؤال هو هل جيب عليه أن يكرب تكبرية االإحرام للركعة املتبقية؟ لين مل أكربها اإعتقادا مين
أين ال جيب عيل فعلها فقد وقفت و صليت معه دون تكبرية اإحرام .و يف حاةل ما اكنت
صاليت ابطةل هل أقضهيا فقط يه أو يه و مجيع الصلوات اليت تلهتا فقد مر تقريبا أس بوع
عىل الواقعة .جزامك هللا لك خري
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
تكبرية االإحرام اإمنا تب عىل املصيل يف أول الصالة فقط ،سواء اكن اإماما أو مأموما ،وأما
ما يقع يف بقية الصالة من تكبريات ،فتسمى تكبريات الانتقال ،والركعة املتبقية اليت أتيت
فتكبريك لها من تكبريات الانتقال ،وليس
هبا يف صالتك مع االإمام اإمنا يه تمتة لصالتكُ ،
يه تكبرية االإحرام ،فاإذا نسيت أن تأيت هبا اتباعا الإمامك فليس عليك شئ ،وصالتك
حصيحة؛ لن الواجبات تسقط عن املأموم مراعاة ملتابعة االإمام ،وهذا رأي الش يخ عبد
العزيز بن ابز والش يخ ابن عثميني رمحهام هللا ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1430/5/16هـ

من أحاكم املس بوق يف الصالة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ،،،دخلت املسجد بصالة العشاء  ،ولقد فاتتين ركعة ،
دخلت مع االإمام يف الركعة الثانية  ،مث جلست للتشهد الول ( ابلنس بة ل أيض ًا أقرأ التشهد
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الول )  ،وأقوم وأصيل ركعتني مع االإمام مث أجلس للتشهد الخري ابلنس بة ل إالمام ( ابلنس بة
ل ماذا يكون ؟؟؟  ،وماذا أقرأ فيه  ،واذا مقت وصليت الركعة الخرية مث أجلس للتشهد
( مفاذا أقرأ ابلتشهد الخري ؟؟!! ) الرجاء اإعطايئ جواب واحض هبذا اخلصوص ......ولمك
مين فائق احلب والاحرتام
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
وفقمك هللا هللا ،وأعاننا وإاايمك عىل حسن طاعته،
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل قَا َل:
يف الصحيحني من حديث َأيب ه َُرْي َر َة ريض هللا عنه َع ْن النَّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
الص َالة َوعَلَ ْي ُ ْمك اب َّلسكينَة َوالْ َوقَار َو َال ت ُ ْرس ُعوا ،فَ َما َأد َْر ْك ُ ْمت فَ َصلُّوا
(ا َذا َمس ْع ُ ْمت ْاالقَا َم َة فَا ْم ُشوا ا َىل َّ
ِ
ِ
ِ
َو َما فَاتَ ُ ْمك فَأَت ُّموا)
هذا احلديث يفيد أمورا عديدة ،مهنا :أن املسمل اإذا مسع اإقامة الصالة يف املسجد فاإنه يأيت
املسجد وعليه السكينة والوقار ،وال يرسع وال جيري كام يفعل بعض الناس ،أيضا أن من
دخل مع االإمام فاإنه يتبع االإمام يف لك ما يفعل ،مث اإذا سمل االإمام التسلميتني ،قام هذا
املس بوق وأّت مبا بقي من صالته ،هذه يه القاعدة يف هذا الباب.
ويف حالتك ابلنس بة لسائر ما أدركته مع االإمام فأنت تفعل كفعهل متاما ،فاإذا جلس للتشهد
الول تلس معه ،وتتشهد أنت أيضا ،مث تمكل معه الصالة ،فاإذا َّ
سمل تقوم وتُمت ما بقي من
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صالتك ،كام لو كنت تصيل مبفردك ،فتأيت مبا بقي مهنا ،مث تتشهد التشهد الخري ،و ِّ
تسمل،
وال يلزمك شئ أآخر ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3/6هـ

تأخري املسافر املغرب ليصلهيا مع العشاء
ماحمك من يكون مسافر ويؤجل صالة املغرب اإىل صالة العشاء ليك يصلهيا قرص ًا ومجع ًا يف
وقت صالة العشاء.؟ ولقي جامعة يصلون صالة العشاء ودخل معهم وهو يعمل اهنم يصلون
العشاء ودخل بنية املغرب وعند قيام الامام للركعة الرابعة ظل جالس كجلسة التشهد .وقرأ
التشهد الخري اإىل أن اّت الامام واملأمومني ابلركعة الرابعة .وقرأالتشهد الاخري مرة أخرى
وسمل مع الامام؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس يف هذا العمل ،لكنك أخطأت من وهجني ،وال يؤثران عىل حصة الصالة:
الول :أنك أعدت التشهد ،واكن يكفي التشهد الول.
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الثاين:أنه اكن ميكنك أن تسمل يف الثالثة ،مث تقوم وتأمت بنفس االإمام يف الركعة الرابعة هل،
ويه الوىل ل يف صالة العشاء ،ولكن اكن يلزمك اإمتام العشاء دون القرص ،وعىل لك
فصالتك حصيحة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/4/23هـ

ترك االإمام جسدة من الصالة
سالم عليمك ...اذا ترك االإمام جسدة وقام مث نهبه املصلون ماذا يفعل؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ابلنس بة ل إالمام اإذا ترك جسدة مث قام ،فهل أحوال ،أجيب أوال عىل سؤال مث أمكل ل.
يف احلال املذكورة جيب عليه الرجوع يف احلال الإمتام السجدة لن الركن ال جيرب بسجود السهو
فقط ،بل البد من االإتيان به ،مث يسجد للسهو بعد السالم لوجود زايدة يف الصالة
والقاعدة العامة يف ترك الركن اكلآيت:
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اإن اكن السهو عن تكبرية االإحرام ،فالصالة مل تنعقد أصال ،وعليه اإعادة الصالة
وإان اكن دون ذل ،اكلفاحتة والقيام والركوع وأحد السجدتني ،فاإما أن يتذكر أو ينهبه الناس
قبل الوصول اإىل موضعه من الركعة اليت تلهيا فعليه الرجوع يف احلال ،ويسجد بعد السالم،
كام هو احلال يف سؤال
وإان مل يتذكر اإال بعد الوصول اإىل نفس موضعه من الركعة التالية ،فيعترب الركعة السابقة
ساقطة ،وال حتسب ،ويسجد أيضا للسهو بعد السالم
أما اإن تذكر بعد الصالة ،فاإن اكن العهد قريبا أمت الصالة مث جسد بعد السالم
وإان اكن العهد بعيدا وجب عليه اإعادة الصالة ،وعليه تنبيه املأمومني فمي اإذا اكن اإماما عىل
وجوب االإعادة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/1/12هـ

القرص خلف اإمام مقمي
فضيةل ادلكتور طبيعة معلنا تتطلب ا إالرحتال يوميا ما بني  250مك اىل  400مك يوميا
ويف هذه احلال حنن نقرص الصالة وجنمعها ،يف بعض الحيان نصيل يف احملطات الليت عيل
الطريق ومه يمتون صالهتم اربع ًا وفيه بعض املصلِّني من ِّ
يصيل معهم واملالحظ هنا اهنم
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يصلِّون الركعني ا ُلةل بنية الظهر مث ِّ
يسمل يف التشهِّد الول مث يمت معهم الركعتني ا ُلخرى بنيِّة
العرص حب ِّجة احلصول عيل امجلاعه يف صالهتم للظهر والعرص مع االإمام .ماهو احلمك الرشعي
يف هذى العمل وهل صالهتم حصيحه.
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الس نة ،لكن ل إالمام أو املنفرد ،أما املأموم،
أما القرص يف مثل هذه املسافة ،فهو من ُّ
فالواجب عليه متابعة اإمامه ،املسافر أو املقمي ،فاإن اكن مسافرا قرص الصالة معه ،وإان اكن
مقمي وجب عليه االإمتام ،وال جيوز القرص يف هذه احلال ،وهو مذهب المئة الربعة ،ومن
قرص مع إامام مقمي وجب عليه اإعادة تكل الصالة ،ودليل ذل أثر ابن عباس ريض هللا
عهنام ملا س ئل عن املسافر اإذا اكن منفردا قرص الصالة ،وإاذا ائمت أمت؟قا :تكل س نة أيب
القامس صىل هللا عليه وسمل ،وبناء عليه فعىل من قرص الصالة عىل الهيئة املذكورة أن يعيد
تكل الصلوات ،فهذا هو الحوط يف حقه ،اإال اإن كرثت جدا ،فليعد أآخر ما صىل ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/1/25هـ

حمك صالة املرأة ائامتهما ابإمام ال تراه
امرأة صلت مع بعض النساء يف ممرات سوق مسجد بالل ( بني احملالت التجارية )واكنت
تسمع صوت الامام فقط ( مكربات الصوت ) وال تدري عن موقعه .هل صالهتا حصيحية
؟
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي270 | .

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإذا اكنت هذه املرأة اس تقبلت القبةل وتعمل حبال االإمام يف الركوع والسجود وغريه ،فاإن صالهتا
حصيحة ،س مي واملرأة غري مطالبة أصال ابمجلاعة.
عىل أنه حيسن بنا أن نعمل أن الشارع مل حيث املرأة عىل حضور امجلاعات يف املساجد ،بل
قال صىل هللا عليه وسمل( :وصالتك يف بيتك أفضل من الصالة يف مسجد امجلاعة) وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/2/22هـ

اذا قامت الصالة واملأموم يف نفةل ماذا يفعل؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإذا أقميت الصالة واملأموم يف نفةل ،فاإن اكن أدرك مهنا ركعة فليمت ما بقي ،ويتجوز فيه ،أي
خيففه ،أما اإذا اكن يف أول الصالة فالوىل أن خيرج من الصالة ،ويدرك ا إالمام يف الفريضة،
وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/5/12هـ
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الصالة عىل اجلنازة قبل االإمام الراتب
أحسن هللا اإليمك  ،يعمد بعض الناس  ،ورمبا طلبة العمل واخلطباء وغريمه لذلهاب لبعض
اجلوامع اليت تقام فهيا صالة اجلنازة فيصيل عىل اجلنائز قبل أن يصيل علهيا االإمام الراتب
ورمبا قبل الذان مث ًال  ،مث ينرصف  ،ورمبا ذهب ملسجد أآخر لن فيه عدد كبري من اجلنائز
مث ًال  ،هكذا  ،ورمبا فعل هذا أحيان وليس عنده شغل لكن أحب اإليه يرجع لبيته مبكرا
؟ ما حمك ذل ابلتفصيل وفقمك هللا ؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الظهر وهللا تعاىل أعمل أن املسجد اإذا اكن هل اإمام راتب فال جيوز التقدم عليه يف الصلوات
اليت تفتقر اإىل اإمامة ،اكالستسقاء اإن اكن يف املسجد ،وكذا العيد ،والظهر أن منه اجلنازة،
فالوىل به اإن ينتظر االإمام الراتب مث يصيل مع امجلاعة ،ولكن اإن فعل مثل ما جاء يف
السؤال فرنجو هللا أن يثيبه ،وإان اكن تركه الفضل ،وأما ذهابه ملسجد أآخر به جنائز أكرث،
يبتغي الجر ،فهو عىل نيته ،وهل من الجر بقدر اجلنائز اليت صىل علهيا ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/5/12هـ

أحوال املأموم مع ا إالمام
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أنس ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال:
( ان َّ َما ُجع َل اال َما ُم ل ُي ْؤ َ َّمت به فَا َذا َص َّىل قَائ ًما فَ َصلُّوا ق َيا ًما فَا َذا َر َك َع فَ ْار َك ُعوا َ ،وا َذا َرفَ َع فَ ْارفَ ُعوا
ِ
ِ
ِ
ِ
اَلل ل َم ْن َمحدَ ُه فَ ُقولُوا َربَّنَا َو َ َل الْ َح ْمدُ َ ،وا َذا َص َّىل قَائ ًما فَ َصل ُّ ِوا ق َيا ًما َ ،وا َذا
َ ،وا َذا قَا َل َمس َع َّ ُ
ِ
ِ
َص َّ ِىل َجال ًسا فَ َصلُّوا ُجل ًُ
وسا َأ ْ َمج ُعون).
ويف حصيح مسمل عن أنس ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :أهيا الناس
اإين اإما ُممك فال تس بقوين ابلركوع وال ابلسجود وال ابلقيام  ،وال ابالنرصاف  ،فاإين أرامك أمايم
ومن خلفي).
النص الكثري من نصوص الس نة املؤكِّدة عىل وجوب متابعة االإمام،
وقد جاء يف معىن هذا ِّ
وأن الواجب عىل املسمل أن يلتم حبركة اإمامه ،غري ما خيل ابلصالة ،اكلزايدة أو النقص،
فاحلمك هنا خيتلف ،كام س يأيت بيانه ،وما سوى ذل ،فالواجب متابعة ا إالمام ،اإال أن أحوال
الناس مع االإمام ال خترج عن أربعة أقسام ،ويه اإجامال :س بق ،وختلف ،وموافقة ،ومتابعة،
ويه اإليك عىل التفصيل:
الول :الس بق ،كن يس بق املأموم اإمامه ،يف ركوع أو جسود أو قيام وحنوه ،فهذا فعل حمرم،
وقد ورد يف ذل وعيد شديد  ،ففي حصيح مسمل عن َأىب ه َُرْي َر َة ريض هللا عنه قَا َل قَا َل
َر ُس ُ
ول َّاَلل صىل هللا عليه وسملَ « :ما يَأْ َم ُن َّاذلى يَ ْرفَ ُع َر ْأ َس ُه ىف َص َالته قَ ْب َل اال َمام َأ ْن ُ َحي ِّو َل
ِ
اَلل ُص َورتَ ُه ىف ُص َورة َمحا ٍر » ،وهذا وعيد وزجر شديد ،عىل من س بق ا إالمام ،برفع رأسه
َّ ُ
قبهل ،من جسود أو ركوع وحنوه.
وهل تصح صالة من َس َب َق اإما َمه أم ال؟ فاجلواب اإن اكن الس بق بتكبرية االإحرام ،فهذا مل
تنعقد صالته أصال ،سواء اكن عامدا أم جاهال ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل  ( :فاإذا َّكرب
ِّ
فكربوا وال تكربوا حىت يكرب ) فعليه أن خيرج ،ويعيد تكبرية االإحرام ،مث يتابع اإمامه فمي
بقي من الصالة.
أما اإن اكن قد س بق االإمام بغري تكبرية االإحرام ،فاإن اكن قد س بقه معدا ،فهذا صالته ابطةل.
وإان اكن عن هجل أو سهو وغفةل ،فصالته حصيحة ،مع كون الواجب الانتباه يف الصالة.
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الثاين :التخل ُّف ،وهو التأخ ُُّر عن متابعة االإمام ،فهو مقابل للس بق ،بأن يتأخر عن االإمام
يف املتابعة ،اإما أن يتأخر عن االإمام ،واالإمام مازال يف الركن ،أو يتأخر حىت ينتقل االإمام
اإىل ركن أآخر ،وهل حالتان:
فاإن اكن لعذر ،فالصالة حصيحة بلك حال ،وعىل املأموم أن يتابع االإمام ،وتصح صالته.
أما اإن اكن عن معد فصالته ابطةل عىل الرحج من أقوال أهل العمل ،اإال اإن اكن االإمام مازال
يف الركن -وهو التخلُّف يف ُّالركن -فانتقل املأموم حىت أدرك االإمام يف نفس الركن ،فصالته
حصيحة ،كن يتأخر معدا عن الركوع مع االإمام ،حىت يبقى شئ يسري يف ركوع االإمام ،فريكع
املأموم ،ويدرك االإمام ،فهذا تصح صالته ،مع الكراهة.
أما إان اكن التخلف ابلركن ،كن يتأخر عن االإمام حىت ينتقل اإىل ركن أآخر ،فالفقهاء يفرقون
بني الركوع والسجود ،والصحيح أن من تأخَّر معدا عن اإمامه حىت انتقل اإىل ركن أآخر،
فصالته ابطةل ،لعموم الهنيي ،ولن تصحيح الصالة واحلال كذل مضادة لهنيي الشارع الرصحي
يف هذا الباب.
الثالث :املوافقة ،ويه موافقة االإمام  ،اإما يف القوال أو يف الفعال.
فاإن اكنت يف القوال ،فاإن اكنت يف تكبرية االإحرام ،فاإن كربت قبل االإمام أو معه ،فال
تنعقد صالتك ،بل البد أن ِّ
تكرب بعد انهتائه من التكبري هنائيا.
الس نة أن
لامء ُّنصوا عىل كراهة ذل ،لكن ُّ
وإان اكنت املوافقة يف التسلمي من الصالة ،فاإن ال ُع َ
حىت يس ِّ َمل التسلميتني مث ِّ
تنتظر َّ
تض املوافقة فهيا.
تسمل ،وما سوى ذل من القوال ،فال ُّ
َ
الس ُجود ،أو َّالرفع مهنام ،فهذا
أما املوافق ُة يف الفعال ،كن يو َ
افق االإمام يف هَويِّه ُّللركوع أو ُّ
ذهب ب ُ
عض أهل العمل
الس نة يف املتابعة ال املوافقة ،وقد َ
خمالف للهدي النبوي ،حيث اكنت ُّ
اإىل كراهة ذل ،خملالفته للمر ،حيث قال( :فاإذا ركع فاركعوا ،وإاذا جسد فاجسدوا).
جيب أن حيافظَ عليه املأمو ُم مع اإمامه ،وبياهنُ ا ما ورد
الس نة ،ويه ما ُ
الرابع :املتابعة ،ويه ُّ
يف الصحيحني من حديث الرباء بن عازب ريض هللا عنه قال :اكن النيب صىل هللا عليه
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النيب صىل هللا عليه
وسمل اإذا قال(َ :مس َع ُ
هللا ل َم ْن َمحدَ ه) مل َ ْحين َأ َح ٌد منَّا َ
ظهر ُه حىت يق َع ُّ
وسمل َساجد ًا ،مث ن َ َق َع جسود ًا بعدَ ه.
تنتظر حىت ينتق َل اإىل ُّالركن املن َت َقل اإليه انتقاال اتما ،مث
مبعىن أن ُّ
الس نة يف متابعة االإمام أن َ
تنتق َل اإليه.
تنبيه:
اإن اكن يرتتب عىل متابعة االإمام بطالن الصالة ،كن يقوم االإمام لركعة زائدة ،واملأموم يعمل
أهنا زائدة ،فهنا جيب عىل املأموم تنبيه إامامه ،وال جيوز هل أن يقوم معه ،ملا يرتتب عليه من
زايدة يف الصالة معدا ،وهذا ال جيوز ،بل جيلس وينتظر االإمام مث يسمل معه ،فاإن قام معه
مع علمه ابلزايدة بطلت صالته.
وجب عليه أن ِّينبه االإمام ،فاإن أجابه،
وكذل اإذا نقص االإما ُم من صالته ،وعمل املأمو ُم َ
فهبا ،وإاال وجب عليه أن يمت صالته ،ولو خالف االإمام ،فاإمنا وجب متابعة االإمام من أجل
كامل الصالة وصالهحا ،فاإن اكن يرتت َّب عىل املتابعة ا ُ
إبطال الصالة بزايد ٍة أو ٍ
نقص متع َّمدَ ْين،
فال جيوز اإذن .وهللا تعاىل أعمل
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/2/4هـ
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صالة أهل العذار:
هل جيمع الصالتني من وصل حمل سفره ،ونزل به؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن من همامت مسائل امجلع يف الصالة ما اإذا وصل املسافر املاكن اذلي سافر اإليه ،ونزل
به ،فهل جيمع الصالة فهيا ابعتباره مازال متلبِّسا بوصف السفر ،أم يصيل لك صالة يف وقهتا
معال بظواهر الس نة؟
اختلف أهل العمل يف هذه املسأةل عىل قولني:
القول الول :أن النازل هل أن جيمع بني الصالتني حال نزوهل ،وهو املشهور من مذهب مال
وجوزه الش يخ عبد العزيز بن ابز وابن
والشافعية واحلنابةل واختاره ش يخ االإسالم ابن تمييةَّ ،
عثميني رمحهم هللا ،وإان اكن الوىل تركه عندهام .انظر :حاش ية ادلسويق  585/1ط.دار
الكتب العلمية ،واملهذب  ،253/4ومغين احملتاج  ,530/1املبدع ،117/2وكشاف
القناع ،621 /2ومجموع فتاوى ابن ابز  ،297 /12والرشح املمتع  ،553 -550/4وامجلع
بني الصالتني ( )194وما بعدها.
القول الثاين :أن النازل ليس هل امجلع بني الصالتني ،وإامنا يرشع امجلع ملن ج َّد به السري فقط،
فاإذا نزل انقطعت عنه هذه الرخصة ،وهو رواية عن مال ،واختاره ابن حزم ،وذهب اإليه
بعض احلنابةل ،واختاره ابن القمي.املدونة الكربى  ،205/1ومواهب اجلليل ،154/2
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وحاش ية العدوي  ،337/1واحملىل  ،171/3وزاد املعاد  ،463/1وأحاكم السفر يف
الرشيعة االإسالمية ( )144وما بعدها.
الدةل:
اس تدل القائلون مبرشوعية امجلع للنازل ابلآيت:
أوال :عن معاذ ريض هللا عنه أهنم خرجوا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف غزوة
تبوك ،فاكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل جيمع بني الظهر والعرص ,واملغرب والعشاء,
فأخَّر الصالة يوما مث خرج فصىل الظهر والعرص مجيعا ,مث دخل ,مث خرج فصىل املغرب
والعشاء مجيعا.أخرجه مسمل (.)4229
قال ش يخ االإسالم ابن تميية رمحه هللا " :ظاهره أنه اكن نزال يف خمية يف السفر ,وأنه أخر
الظهر مث خرج فصىل الظهر والعرص مجيعا ,مث دخل اإىل بيته مث خرج فصىل املغرب والعشاء
مجيعا ,فاإن ادلخول واخلروج اإمنا يكون يف املزنل ,وأما السائر فال يقال :دخل وخرج بل نزل
وركب  ..وهذا دليل عىل أنه صىل هللا عليه وسمل اكن جيمع أحيان يف السفر ،وأحيان ال
جيمع ,وهو الغلب عىل أسفاره.مجموع الفتاوى .64/24
اثنيا :حديث أيب حجيفة ريض هللا عنه أنه أّت النيب صىل هللا عليه وسمل وهو نزل مبكة
ابلبطح ،يف جحة الوداع يف قُبَّة هل محراء من ُأدُم ,قال" :خفرج النيب صىل هللا عليه وسمل
ابلهاجرة عليه ُحةل محراء ,فتوضأ وأ َّذن بالل ,مث ركزت هل عزنة فتقدم فصىل هبم ابلبطحاء
الظهر ركعتني ,والعرص ركعتني" .أخرجه البخاري ( ،)181ومسمل (.)779
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قال النووي رمحه هللا " :فيه دليل عىل القرص وامجلع يف السفر ,وفيه أن الفضل ملن أراد
امجلع وهو نزل يف وقت الوىل أن يقدم الثانية اإىل الوىل ,وأما من اكن يف وقت الوىل
سائرا فالفضل تأخري الوىل اإىل وقت الثانية" .رشح النووي عىل مسمل  ،221/4وانظر:
السفر وأحاكمه يف ضوء الكتاب والس نة ( )80وما بعدها.
السري،
قال ابن عبد الرب" :هذا أوحض دليل يف الرد عىل من قال :ال َجيمع اإال من ج َّد به ُ
وهو قاطع لاللتباس" .نيل الوطار .262/3
اثلثا :عن ابن عباس ريض هللا عهنام أن النيب صىل هللا عليه وسمل مجع بني الظهر والعرص
وبني املغرب والعشاء يف املدينة ،من غري خوف وال سفر.
رابعاَ :ع ْن َأنَس ْبن َم ٍ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َ ْجي َم ُع ب َ ْ َني َص َالة
اَلل َع ْن ُه قَا َلَ :اك َن النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
ال َر َ
الس َفر.أخرجه البخاري (.)1041
الْ َمغْرب َوالْعشَ اء يف َّ
وهذان احلديثان عامان يف السفر ،سواء اكن راكبا سائرا أم نزال.
خامسا :أنه اإذا جاز امجلع للمطر وحنوه للمقمي ،جفوازه للنازل يف السفر من ابب أوىل.الرشح
املمتع .553 - 550/4
أدةل القول الثاين:
واس تدل القائلون بأنه ال يرشع امجلع للنازل ابلآيت:
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الس ْ ُري َ َمج َع ب َ ْ َني الْ َمغْرب َوالْعشَ اء
أوال :عن نَ ف ٌع َأ َّن ا ْب َن ُ َمع َر ريض هللا عهنام َاك َن ِا َذا َج َّد به َّ
الش َف ُق َوي َ ُق ُ
يب َّ
الس ْ ُري َ َمج َع
ول" :ا َّن َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
ب َ ْعدَ َأ ْن يَغ َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َاك َن ِا َذا َج َّد به َّ
ِ
ب َ ْ َني الْ َمغْرب َوالْعشَ اء" .أخرجه البخاري ( ،)1678ومسمل (.)1140
اَلل َع ْهنُ َما قَا َل"َ :اك َن َر ُس ُ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َ ْجي َم ُع ب َ ْ َني
ول َّاَلل َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
اثنياَ :ع ْن ا ْبن َع َّب ٍاس َر َ
َص َالة ُّ
الظهْر َوالْ َع ْرص ا َذا َاك َن عَ َىل َظهْر َس ْ ٍريَ ،و َ ْجي َم ُع ب َ ْ َني الْ َمغْرب َوالْعشَ اء" .أخرجه البخاري
ِ
( ،)1041ومسمل (.)1141
قال ابن القمي" :ومل يكن من هديه صىل هللا عليه وسمل امجلع راكبا يف سفره كام يفعهل كثري
من الناس ،وال امجلع حال نزوهل أيضا ،وإامنا اكن جيمع اإذا جد به السري ،وإاذا سار عقيب
الصالة كام ذكرن يف قصة تبوك ،وأما مجعه وهو نزل غري مسافر فمل ينقل ذل عنه اإال
بعرفة؛ لجل اتصال الوقوف" .زاد املعاد .463/1
املناقشة:
تناقش هذه الدةل ابلآيت:
أوال :كونه يأيت يف احلديث أنه اكن جيمع اإذا ج َّد به السري ،فاإن هذا ال ينفي أن جيمع وهو
نزل ،كام جاء هذا يف الحاديث السابقة ،فليس يف الحاديث نفي امجلع وهو نزل ،وال
الهنيي عنه ،بل غاية ما فهيا أن نقيل هذه الس نة من الصحابة رووا ما رأوه من حاهل صىل
هللا عليه وسمل ،ومل ينفوا غري هذه احلال.
اثنيا :أن محل هذه الس نة عىل حال من اكن عىل ظهر السري فقط ،أو ج َّد به السري ينفي
العمل مبدلول الحاديث الخرى ادلاةل عىل أنه جيمع يف السفر مطلقا ،وقد مجع صىل هللا
عليه وسمل يف عرفة وهو نزل ،وعىل تقدير أن هذا أفضل التصال ادلعاء يف يوم عرفة،
ولنه يشق مجع الناس مرة أخرى ،فاإنه يدل رصحيا عىل املرشوعية واجلواز ،يف الوقت اذلي
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مل يقم من الس نة ما يدل عىل الهنيي ،أضف اإىل ذل مجعه وهو نزل بتبوك والبطح ،مما
يزيد هذا اجلواز تأكيدا.
اثلثا :عىل تقدير وجود تعارض بني نصوص القولني ،فاإن النصوص ادلاةل عىل جواز امجلع
للنازل نقةل عن الصل ،بيامن الحاديث الخرى مبقية عىل الصل ،ومعلوم أن الناقل مقدم
عىل املبقي عىل الصل.
ادلليل الرابع :أن النيب صىل هللا عليه وسمل مل جيمع وهو نزل مبىن ،مما يدل عىل عدم
املرشوعية.الرشح املمتع .551/4
املناقشة:
يناقش بأن هذا يدل عىل أنه جيوز ترك امجلع للنازل ،وال يدل عىل حترمي امجلع أو نفيه وعدم
مرشوعيته ،فهو ال يزيد عن كونه فعال ،وترك الفعل ال يدل عىل التحرمي وال حىت الكراهة،
كام أن الفعل اجملرد ال يدل عىل الوجوب.
الرتجيح:
يرتحج القول الول القائل جبواز امجلع للنازل ،وسواء اكن جادا ابلسري أم غري جاد؛ وذل
لقوة أدلته ،وعدم سالمة أدةل القول الآخر من املناقشات.
اإال أنه ابلنظر يف الس نة الصحيحة جند أن النيب صىل هللا عليه وسمل مل يكن يداوم عىل امجلع
وهو نزل ،بل املنقول عنه اإمنا هو أفراد ومرات قليةل ،مما يدل عىل أن الوىل ملن اكن نزال
أن يؤدي لك صالة يف وقهتا ،اإال من حرج ،وجواز ذل جيب أن يقيد ابلس نة الثابتة عن
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رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،مفن مجع وهو نزل أصاب الس نة ،ومل جيز االإناكر عليه،
ومن ترك امجلع اكن أقرب اإىل فعل النيب صىل هللا عليه وسمل اذلي داوم عليه ،وهللا تعاىل
أعمل.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/5/16هـ

هل جيوز الرتخص برخص السفر يف املوطن الصيل
السؤال :فضيةل الش يخ السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وبعد ان رجل قضيت معظم حيايت
يف مدينة اخلرج وحاليا موظف يف مدينة اجلبيل وايت للخرج ما يقارب لك هناية اس بوعني
ملدة ال تتجاوز عن يومني او ثالثة اايم فالسؤال هنا هل اعترب اين مسافر عندما اكون يف
مدينة اخلرج وتنطبق عيل احاكم املسافر من قرص الصالة واحاكم اخرى ولمك جزيل الشكر
والعرفان
اجلواب :امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد العربة يف ذل مبا هو الوطن الصيل ل ،فاإن اكن
اخلرج ،فأنت فهيا مقمي ،ولست مسافرا ،وال جيوز ل الرتخص فهيا برخص السفر ،وإان مل
تكن اخلرج يه وطنك الصيل فأنت فهيا مسافر ،ول الرتخص ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف21/8/1433:هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي281 | .

مسألتان يف قرص الصالة
بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد
املرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فهاك مسألتني كتبهتام عىل جعاةل يف أمر القرص يف الصالة ،فمين وجبت عليه الصالة يف
احلض ،وتذكرها يف السفر ،أو العكس ،وهام اكلآيت:
املسأةل الوىل:
ويه ما اإذا وجبت الصالة يف احلض ،مث أداها أو قضاها يف السفر ،فاإنه يؤدهيا اتمة ،وهذا
حيىك اتفاقا قال ابن املنذر " :وأمجعوا عىل أن من نيس صالة يف حض فذكرها يف السفر
أن عليه صالة احلض" .أدةل هذه املسأةل :أوال :أن هذه الصالة َّ
تعني عليه فعلها أربعا فمل جيز
هل النقصان من عددها .اثنيا :أنه اإمنا يقيض ما فاته وقد فاته أربع ،فوجب أن يأيت بأربع .أما
املسأةل الثانية ،ويه ما اإذا وجبت الصالة يف السفر ،مث قضاها أو أداها يف احلض ،فقد
وقع يف هذه املسأةل خالف عىل قولني :القول الول :اعتبار وقت الوجوب ،فكام أن من
فاتته صالة يف احلض صالها يف السفر أربعا ،فكذل من فاتته صالة يف السفر صالها يف
احلض ركعتني؛ لهنا وجبت عليه عىل هذا النحو ،وقد ذهب إاىل هذا القول احلنفية واملالكية
والشافعية يف القدمي ،واختاره الش يخ ابن عثميني رمحه هللا .ودليل هذا القول :أن القضاء
حبسب الداء ،والعربة بوقت الوجوب ،مفىت وجبت يف السفر جاز هل قرصها ولو يف احلض.
القول الثاين:
ذهب الشافعية يف اجلديد واحلنابةل اإىل أن من فاتته صالة يف السفر ،فصالها يف احلض
أنه ال جيوز هل القرص ،وجيب عليه أن يمت صالته .الدةل :اس تدل هؤالء ابلآيت :الول :أن
القرص رخصة من رخص السفر فيبطل بزواهل .املناقشة :يناقش هذا الوجه ،بأن رخص
السفر اإمنا انقطعت فمي يس تقبل من الحاكم ،فال جيوز هل أن يرتخص ،واملسأةل يف صالة
وجبت يف ذمته حال كونه مسافرا ،فال يتأّت علهيا هذا الوجه؛ لن حقيقة من يصلهيا اإمنا هو
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يأيت بعبادة وجبت يف ذمته قرصا .الثاين :أهنا صالة اجمتع فهيا احلض والسفر ،فغلب جانب
احلض احتياطا .املناقشة :يناقش هذا بأن الصالة ملا وجبت اإمنا وجبت يف حال السفر،
وليس يف احلض ،حىت يقال :اجمتع فهيا احلض والسفر ،بل يه من حيث الوجوب يف اذلمة
ممتحضة يف السفر ،فتصىل كام وجبت .الثالث :أنه ختفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر.
املناقشة:
يناقش مبا س بق ،أن هذا اإمنا فمي يس تقبل من الحاكم ،فال جيوز ملن أقام أن يرتخص،
ويأخذ بتخفيف الرشع لزوال العذر ،لكن البحث يف صالة اس تقر وجوهبا يف اذلمة حال
السفر ،وهو يريد أن يؤدهيا أو يقضهيا .الرتجيح :الراحج يف هذه املسأةل القول الول؛ وذل
أهنا صالة وجبت يف ذمته عىل وجه القرص ،فاإذا أراد أن يصلهيا قضاء أو أداء قرصها ،طردا
لقاعدة الرشيعة يف هذا الباب من كون القضاء حييك الداء .وهللا تعاىل أعمل .فائدة :اإذا دخل
املسافر وطنه زال حمك السفر ،وتغري فرضه بصريورته مقمي ،وسواء دخل وطنه ل إالقامة ،أو
لقضاء حاجة؛ أو لالجتياز عىل الصحيح .ودخول الوطن اذلي ينهتيي به حمك السفر هو أن
يعود اإىل املاكن اذلي بدأ منه القرص ،فاإذا قرب من بدله حفضت الصالة فهو مسافر ما مل
يدخل .وقد روي أن عل ًّيا ريض هللا عنه حني قدم الكوفة من البرصة صىل صالة السفر,
وهو ينظر اإىل أبيات الكوفة .وعنه ريض هللا عنه أنه ملا خرج من البرصة يريد الكوفة صىل
اخلص صلينا ركعتني .وعن ابن
الظهر أربعا ،مث نظر اإىل خ ٍُِّص َأما َمه ،وقال :لو جاوزن هذا َّ
معر ريض هللا عهنام أنه قال ملسافرِّ :
"صل ركعتني ما مل تدخل مزنل" .وعليه مفىت دخل
وطنه اذلي ابتدأ القرص منه ،فاإن الواجب عليه أن يمت صالته ،وينقطع عنه أحاكم السفر.
مما هل صةل هبذا املوضوع مسأةل :من م َّر بوطنه ،ال يريد االإقامة به ،اإمنا َّمر عليه مرورا أثناء
انتقاهل اإىل بدل أآخر ،فهل يمت صالته أم يقرصها؟ هذه املسأةل اختلف أهل العمل فهيا عىل
قولني:
القول الول :ذهب احلنفية واملالكية وهو املذهب عند الشافعية اإىل أن مرور املسافر
بوطنه يصريه مقمي بدخوهل ويقطع حمك السفر.
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القول الثاين :ذهب املالكية واحلنابةل اإىل أن مرور املسافر بوطنه ال يقطع حمك السفر ،اإذا
َّمر ببدله متازا ال يريد االإقامة هبا ،وقيد املالكية ذل مبا اإذا انضم ذلل دخول أو سنية
دخول .وهللا تعاىل أعمل
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/4/12هـ

كيف يضع امل ِّ
الكريس يف الصف؟
صيل
َّ
ابلنس بة ملن يصىل عىل كرىس ىف جامعة خالل الصف كيفيه وضع الكرىس خالل الوقوف
لنه اكن بني املصلني خالف ىف وضعه هل املصىل حيازى اقدام املصلني عند الوقوف ام
رجلني الكرىس اخللفيه ىه ىف حمازه أقدام املصلني ارجو التوضيح؟ وحلضتك جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ف إان هذه املسأةل فهيا اضطراب ،وأحوال املصيل فهيا عىل وهجني اثنني:
الول :اإن اكن يس متر جالسا من أول الصالة اإىل أآخره ،فاإنه يضع رجيل الكريس اخللفية
مبحاذاة املصلني يف صفِّه ،ويكون ظهره مع صف املصلني ،وال رضر يف تقدم ركبتيه حال
اجللوس ،فتكل رضورة.
الثاين :اإن اكن جيلس ويقف ،ويتناوب يف صالته بني هاتني احلالني ،فهنا املشلك ،وهو ما
يسبب التنازع يف الغالب ،واذلي يظهر ل أنه لو فعل نفس الصنيع الول ،لاكن أقرب اإىل
الصواب؛ لن الصل أنه جالس ،فيساوي الصف بظهره ،وال بأس حال قيامه أن يتقدم
علهيم للضورة ،وهذا خري من تأخري الكريس ،فاإنه يف حال جلوسه يكون مس تدبرا صفَّه،
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اذلي هو فيه ،ويكون كذل مضايقا ملن خلفه ،مض ِّيقًا عليه ركوعَه وجسودَه ،ورمبا تأخر
ُّ
الصف اذلي خلفه لكه من أجهل .ذلا فاذلي يظهر ل  -وهللا تعاىل أعمل  -أنه يضع رجيل
الكريس اخللفية بلك حال يف حماذاة صفِّه اذلي هو فيه ،وتق ُّد ُمه حال القيام ال يض ،وال
يؤذي أحدا ،ويعذر فيه للضورة .فاإن قيل :قيامه منفردا أمام الصف اذلي هو فيه يوجب
الشغب وعدم الرضا من البعض ،فأقول :املضة حاصةل بلك حال ،سواء يف تقدمه أم اتخره،
غري أن املضة يف تقدمه أخف مما لو تأخر ،ومعلوم فقها أنه تفعل أدىن املفسدتني عند تزامحها
دلرء العىل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/10/16هـ

قضاء الفوائت عىل الرتتيب ،ما مل ُخيش فوات وقت احلارضة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن ترتيب الفوائت واجب ،ولو يف وقت احلارضة ،اليت ال خيَش خروج وقهتا ،يف قول
عامة أهل العمل ،فاإن خيش فوات وقت احلارضة ،فقد وقع اخلالف:
فذهب الشافعي وأبو حنيفة ورواية لمحد إاىل وجوب البدء ابحلارضة ،مث الفوائت مرتبة،
حىت ال تكون احلارضة فائتة أيضا ،وهذا وجيه.
فأجبوا الرتتيب ،وإامنا أسقطوه يف احلارضة اليت خيَش فوات وقهتا ،ويأمث عند الشافعي لو
أخر احلارضة عن وقهتا يف تكل احلال.
وذهب مال ورواية لمحد اإىل وجوب الرتتيب بني الفوائت ،حىت لو خرج وقت احلارضة،
لعموم أدةل الرشيعة عىل وجوب االإتيان ابلصلوات مرتبة.
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وهؤالء أوجبوا الرتتيب مطلقا.
والول أرحج.
صورة ذل :من فاته الظهر والعرص لعذر ،مث تذكرهام وقت املغرب ،فاإن اكن الوقت متسعا
للمغرب وغريها ،فاإنه يبدأ ابلظهر والعرص ،مث املغرب ،وإان خيش خروج وقت املغرب ،بدأ
هبا ،مث قىض الفائتتني مرتبتني.
ومن فاتته الظهر ،مث أدرك العرص يف جامعة ،فاإنه يدخل بنية الظهر ،مث يصيل العرص.
أما لو أدرك املغرب يف جامعة ،وقد فاتته العرص ،فاإنه يصيل املغرب ابتفاق أهل العمل ،مث
العرص.
وهل يعيد املغرب مرة اثنية؛ حرصا عىل الرتتيب؟ قوالن يف املسأةل ،والرحج ال؛ فاإن هللا
تعاىل مل يوجب عىل العبد الصالة مرتني ،وهذا هو اختيار ش يخ االإسالم رمحه هللا.
تنبيه :ال جيوز للمسمل اإخراج الصالة عن وقهتا ،بل يسعى اإىل أداهئا يف وقهتا ،اإال من عذر
قوي ،فالوقت أكد أراكن الصالة ،كام أن من صىل الفجر بعد طلوع الشمس بغري عذر ،فقد
صالها بعد وقهتا ،وهذا أكرث ما يهتاون فيه الناس ،وهو من أعظم الكبائر.
وهللا املس تعان
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 30/6/1441هـ

امجلع بني الصالتني بسبب املطر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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 امجلع من حيث الرخصة أوسع من القرص ،فيرشع لكام وجدت املشقة ،بالف القرص اذليسببه السفر فقط.
 ومن أعظم أس باب امجلع بني الصالتني :املطر ،فلك مطر يشق معه اذلهاب اإىل املسجد،فاإنه يرشع امجلع هل ،اكذلي يبلل الثياب من غزارته ،ويلحق به ما يوجب طينا وحنوه ،أو
صاحبه رايح شديدة ،فلك هذا من الس باب املوجبة للجمع بني الصالتني.
 من الس نة الخذ بتكل الرخصة ،نرشا لهدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وأخذابيرس الرشيعة ،كام هو يف الخذ بعزميهتا.
 فيجمع بني الصالتني ،والتقدمي أفضل. فاإن مت امجلع ،فال تعاد الصالة الثانية ،فمي لو انقطع املطر بعد انهتامئها؛ اإذ اإن الشارع مليوجب العبادة مرتني ،وقد وقعت الصالة اجملموعة وفق الرشع.
 ال تلزم نية امجلع عند الصالة الوىل ،فاإن دخل يف الصالة الوىل ،وال مطر ،مث اهنطلتالمطار ،فهل أن جيمع اإلهيا الثانية ،فتَ َقدُّم نية امجلع ليس رشطا.
 كام ال يشرتط اإخبار الناس بذل ،بل مىت وجد موجب امجلع َ َمج َع. كام ال يشرتط املوالاة ،فلو حصل الفاصل بني الصالتني ،ومه ابملسجد ،مث أرادوا امجلع،فال بأس به.
 ال يسن امجلع من املطر اإال ملن يتضر به ،أما َمن يصلون يف بيوهتم ،فال يرشع هلم امجلع،بل الصل وجوب أداء لك صالة يف وقهتا.
 يسن االإتيان ابلذاكر اخلاصة ابلصالتني ،بعد الانهتاء مهنام ،ولو أّت بذكر الوىل بعدهامبارشة فال بأس ،مث جيمع ،لكن لو أخرهام ،فال بأس ،ويأيت بأذاكر الصالة الخرية ،لكوهنا
ألصق هبا ،مث أذاكر الصالة الوىل ،وهو كذل يف رواتب الصالتني.
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي287 | .

 لو مجع بني املغرب والعشاء ،فهل أن يصيل الوتر مبارشة بعد العشاء ،فاإنه مرتبط هبا. ال يلزم القرص ،مع لك صالتني مجموعتني.كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 12/7/1441هـ

حمك صالة الغائب عىل املوّت يف البيوت
السالم عليمك ،دعى البعض يف ظروف الكورون ،ونظرا لن املوّت يدفنون بدون الصالة
علهيم ،أو رمبا يلقون يف حفر ،وحنوه ،فقال :نصيل يوميا صالة اجلنازة عىل الغائب ،بنية
موّت الكورون ،مفا ترى ىف ذل؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن الصل يف صالة الغائب عىل امليت ،أهنا اإمنا ترشع عىل الراحج من أقوال أهل العمل
عىل العظمي يف قومه ،أو عىل َمن نقطع أنه مل يص ِّل عليه أحد ،سواء من أههل أم من غريمه،
وأصل الباب أن النيب صىل هللا عليه وسمل نعى النجايش (مكل احلبشة) يوم موتهَّ ،
وصف
املسلمني وصىل عليه اجلنازة.
وقد مات أعداد كبرية من املسلمني ،يف غري املدينة ،ومل يُعمل أن النيب صىل هللا عليه وسمل
اكن يصيل عىل أحد مهنم صالة الغائب ،وال نقل عن أحد من اخللفاء ،وال عن غريمه ريض
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هللا عهنم أمجعني الصالة عىل الغائب يف تكل الحوال ،مما يدل عىل أن هذا الباب ليس
موسعا ،ف إان مات الشخص هبذا املرض ،فال بأس أن يصيل عليه أههل ،سواء يف القرب أم
البيت.
أما أن يقوم املسلمون يوميا ابلصالة يف بيوهتم عىل املوّت من حضااي كورون ،فهذا من جنس
البدع ،وال يرشع ،اإمنا املرشوع ادلعاء هلم ،ولعموم موّت املسلمني ،وسؤال هللا تعاىل هلم
العفو والصفح والغفران .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/7/13هـ

هل جيوز الرتخص برخص السفر يف املوطن الصيل
فضيةل الش يخ السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وبعد ان رجل قضيت معظم حيايت يف مدينة
اخلرج وحاليا موظف يف مدينة اجلبيل وايت للخرج ما يقارب لك هناية اس بوعني ملدة ال
تتجاوز عن يومني او ثالثة اايم فالسؤال هنا هل اعترب اين مسافر عندما اكون يف مدينة
اخلرج وتنطبق عيل احاكم املسافر من قرص الصالة واحاكم أخرى ولمك جزيل الشكر
والعرفان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني .وبعد.
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العربة يف ذل مبا هو الوطن الصيل ل ،فاإن اكن اخلرج ،فأنت فهيا مقمي ،ولست مسافرا،
وال جيوز ل الرتخص فهيا برخص السفر ،وإان مل تكن اخلرج يه وطنك الصيل فأنت فهيا
مسافر ،ول الرتخص ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف20/6/1434 :هـ

يعاين من مرض ندر يسبب هل ضعف يف السمع ،فهل يرتك صالة امجلاعة؟
السالم عليمك لو مسحمت سؤال هو عندي ضعف مسع ليس شديد ولكن يف صالة امجلاعة
خاصة الرتاوحي ال امسع تقريبا لك ما يقرأه الامام فال اس تطيع سامع القرأن واقف بدون ان
اس متتع ابلقراءة دلرجة اين امل الوقوف حيث ان مريض ليس ضعفا يف سامع الاصوات
ولكن يف تفسري الالكم وهو مرض ندر نوعا ما فكيف اصيل جامعة وان ال احس بذلهتا
خاصة ان امليكروفونت لكام يعلو صوهتا يزداد عدم التفسري ارجو الرد وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
صالة الرتاوحي ليس املقصود مهنا سامع القرأآن حفسب ،لكن الصالة مع امجلاعة ،والقيام هلل
تعاىل ،والركوع والسجود وادلعاء ،لك هذا أمه من القراءة ،واجلهر ابلقراءة من حيث الصل
مس تحبة ،وذلل فبادر اإىل حضور الرتاوحي وجامعة املسلمني ،وهدي النيب صىل هللا عليه
وسمل وأحصابه ريض هللا عهنم ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 5/9/1436هـ
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وجوب امجلعة عىل املسافر بغريه من املس توطنني ،ال اس تقالال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
َ
فاإن للجمعة َ
ورشوط حصة ،ويف لك مهنا ما هو متفق عليه وخمتلف فيه،
رشوط وجوب،
ومن أمه ما يذكر يف هذا الس ياق اشرتاط الاستيطان لوجوب امجلعة واخلالف فيه ،وقبل
ذكر اخلالف يف هذه املسأةل حيسن الوقوف عىل ما ذكره فقهاء الشافعية يف أقسام الناس يف
امجلعة ،وهو اكلآيت:
الول :من تلزمه وتنعقد به ،وهو اذلكر احلر البالغ العاقل املس توطن اذلي ال عذر هل.
الثاين :من تنعقد به وال تلزمه وهو املريض ،واملمرض ،ومن يف طريقه مطر وحنومه من
املعذورين.
الثالث :من ال تلزمه وال تنعقد به وال تصح منه ،وهو اجملنون واملغمى عليه وكذا املمزي والعبد
واملسافر واملرأة.
الرابع :من ال تلزمه وتنعقد به ،وهو من هل عذر من أعذارها غري السفر.
اخلامس :من ال تلزمه وال تصح منه وهو املرتد.
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي291 | .

السادس :من تلزمه وتصح منه ،ويف انعقادها به خالف ،وهو املقمي غري املس توطن ،ففيه
الوهجان املذكوران يف الكتاب ،أحصهام :ال تنعقد به" .اجملموع  ،503/4وأس ىن املطالب
 ،250/1وحاش ية امجلل .21/2
وقد اختلف أهل العمل يف اشرتاط الاستيطان لوجوب امجلعة عىل قولني:
القول الول :أن الاستيطان من رشوط حصة صالة امجلعة ،فال تصح امجلعة ابملسافر وال
تنعقد به ،فال يمكل به نصاهبا ،وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية
واحلنابةل.كفاية الطالب الرابين  ،329 /1ورشح اخلريش  ،74/2وهناية احملتاج ،306 /2
وحاش ية قليويب ومعرية  ،318/1والفروع  ،96/2وكشاف القناع .27 /2
الدةل:
واس تدلوا ابلآيت:
أوال :أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يسافر فال يصيل امجلعة يف سفره ،واكن يف جحة
الوداع بعرفة يوم امجلعة ،فصىل الظهر والعرص ،ومجع بيهنام ،ومل يص ِّل مجعة.
ففي جحة الوداع يف حديث جابر ريض هللا عنهَّ ُ ( :مث َأ َّذ َن ب َال ٌل ُ َّمث َأقَا َم فَ َص َّىل ُّ
الظه َْرَّ ُ ،مث
رصَ ،ول َ ْم ي ُ َص ِّل بَيْهنَ ُ َما َشيْئًا ) .أخرجه مسمل (.)2137
َأقَا َم فَ َص َّىل الْ َع ْ َ
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واحلديث رصحي يف أنه صىل هللا عليه وسمل صىل الظهر ،ومل يص ِّل امجلعة ،ولو اكنت امجلعة
تلزم املسافر لصالها مجعة ،كام أنه صىل هللا عليه وسمل مل جيهر فهيا مما ينفي كوهنا صالة
امجلعة ،واخلطبة اكنت للنسك ،وليس للجمعة ،وذلل ترشع خطبة عرفة ولو يف غري يوم
امجلعة ابإجامع املسلمني.
اثنيا :عن جابر ريض هللا عنه :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ( :من اكن يؤمن ابهلل
واليوم الآخر فعليه امجلعة اإال مريض ،أو مسافر ،أو امرأة ،أو صيب ،أو مملوك ،مفن اس تغىن
بلهو أو تارة اس تغىن هللا عنه ،وهللا غين محيد ) .أخرجه ادلارقطين يف سننه ،3 / 2
والبهيقي يف شعب االإميان  ،105 / 3والثر ضعفه اللباين يف مشاكة املصابيح .309 / 1
املناقشة :نوقش هذا الثر بأنه ضعيف ،مل يثبت بس ند حصيح عن رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل.
اثلثا :أن اخللفاء الراشدين رىض هللا عهنم ،اكنوا يسافرون للحج وغريه فمل يص ِّل أحد مهنم
امجلعة يف سفره.
رابعا :أن البدو اذلين اكنوا حول املدينة مل يؤمروا هبا ،وال قبائل البادية ممن أسلموا،
وال أقاموها ،ولو أقاموها لنقل ذل.
خامسا :أن هذا هو املروي عن السلف.
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فأقام أنس ريض هللا عنه بنيسابور س نة أو س نتني فاكن ال ُ َجي َّمع.أخرجه ابن أيب شيبة يف
املصنف .14 / 2
وعن احلسن أن عبد الرمحن بن مسرة ش ىت باكبل ش توة أو ش توتني ال جي ِّمع ويصيل
ركعتني.أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 442 / 1
وقال ابن معر ريض هللا عنه " :ال مجعة عىل مسافر " .أخرجه البهيقي يف السنن الكربى 3
 ،184 /وعبد الرزاق يف املصنف .172 / 3
وقال اإبراهمي " :اكن أحصابنا يغزون ،فيقميون الس نة أو حنو ذل يقرصون الصالة ،وال
جي ِّمعون " .أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  ،14 / 2و َّ
حصحه يف التحجيل يف خترجي ما
مل خيرج يف اإرواء الغليل (.)95
الس نة الث َّابتة فيه ،فال يسوغ خمالف ُته" .املغين
قال ابن قدامة رمحه هللا" :وهذا اإجام ٌع مع ُّ
.138/2
القول الثاين :انعقاد امجلعة ابملسافر ،وهو املشهور من مذهب احلنفية ،واختاره ابن حزم.
حاش ية ابن عابدين .548 /1
الدةل :واس تدلوا ابلآيت:
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أوال :معوم قوهل تعاىلَ ] :اي َأهيُّ َا َّاذل َين أ آ َمنُوا ا َذا ن ُودي لل َّص َالة من ي َ ْوم الْ ُج ُم َعة فَ ْاس َع ْوا ا َىل ذ ْكر
ِ
ْ ُ ْ َّ ُ ْ ُ َ ِ
ون [ امجلعة.9-
نمت تَ ْعل ُم َ
َّاَلل َو َذ ُروا ال َب ْي َع َذلمك خ ْ ٌَري لمك ِان ك ُ ْ
قال عيل ريض هللا عنه " :هذا خطاب ال جيوز أن خيرج منه مسافر ،وال عبد بغري ٍِّنص
من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " .احملىل .51 / 5
املناقشة:
يناقش هذا من وهجني:
الول :أن الآية عامة ،وقد قامت أدةل الس نة عىل ختصيصها.
الثاين :أن هذا يف غري حمل الزناع ،فنحن نسمل أن املسافر تب عليه امجلعة اإذا مسع النداء
ووجد من املس توطنني من تنعقد هبم امجلعة ،فتجب عليه تبعا هلم ،ولكن الزناع يف أمر
أآخر ،وهو هل يلزم املسافرين الاجامت ُع الإقامة مجعة ،وهل اإذا مل يوجد اإال جامع ٌة مسافرون،
هل تنعقد هبم امجلعة؟
وهذا أمر غري ما ورد عليه دليلهم.
اثنيا :أدةل وجوب امجلعة من الس نة ،وأحاديث الفضل يف حضورها.
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وتناقش مبا س بق من كوهنا عامة قامت الدةل عىل ختصيصها.
اثلثا :القياس عىل امجلاعة ،فاإذا اكن تلزمه امجلاعة ،فامجلعة أوىل.
املناقشة:
يناقش هذا بأنه قياس يف مقابةل النصوص الرصحية ،والقياس اذلي يقابل النص فاسد
الاعتبار ،عىل أننا نوجب امجلعة عىل املسافر اإذا مسع النداء ،وال يعين هذا انعقادها به،
والبحث يف الخري ،وليس يف وجوهبا عليه.
الرتجيح:
اذلي يرتحج قول امجلهور القائل بعدم وجوب امجلعة عىل املسافر ،وعدم انعقادها به ،وإان
اكنت تب عليه بغريه من املس توطنني ،للآيت:
أوال :قوة أدةل هذا القول.
اثنيا :كون أدةل قول احلنفية ال ختلو من املناقشة القوية املبطةل للعمل هبا.
اثلثا :أن أدةل احلنفية يف وجوب امجلعة عىل املسافر ،وهذا ُم َّ
سمل ،والكمنا يف انعقادها به،
ووجوب اجامتع جامعة املسافرين للجمعة ،فهيي غري واردة عىل حمل الزناع.
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تنبيه:
هذا اخلالف يف وجوب الاجامتع للجمعة ملن مل يس توطن ،مبعىن اإن اكن جامعة يف ابدية
ليست حمال لالستيطان ،فاإنه ال جيب علهيم الاجامتع للجمعة ،ولو صلوها مجعة مل تزهئم
عن الظهر ،وكذا إاذا اكن جامعة مسافرون يف طريقهم أو نزلوا يف بدل ليسوا من أههل ،وليسوا
مس توطنني فيه ،فاإنه ال جيب علهيم الاجامتع الإقامة امجلعة؛ ملا تقدم ،أما اإذا اكنوا يسمعون
امجلعة يف املاكن اذلي ت َّمع فيه ،فاإن الواجب علهيم احلضور ،ويل ُّبون النداء ،معال بعموم
النصوص ادلاةل عىل وجوب حضور امجلعة ،وهذا يعين أنه اإذا أقاهما من تصح مهنم اإقامهتا
لزمته امجلعة تبع ًا لغريه ،لكن ال حيسب من العدد املرشوط عند من اشرتط العدد .انظر:
حاش ية ابن عابدين  ،253،546/1وجواهر االإلكيل  ،92/1وروضة الطالبني ،38/2
واملغين  ،327/2والرشح املمتع .12/5
قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا " :أما املسافر يف بدل تقام فيه امجلعة ،كام لو َّمر اإنسان يف
السفر ببدل ،ودخل فيه ليقيل ،ويس متر يف سريه بعد الظهر ،فاإهنا تلزمه امجلعة لعموم قوهل
تعاىلَ ] :اي َأهيُّ َا َّاذل َين أ آ َمنُوا ا َذا ن ُودي ل َّلص َالة من ي َ ْوم الْ ُج ُم َعة فَ ْاس َع ْوا ا َىل ذ ْكر َّاَلل َو َذ ُروا الْ َب ْي َع
ِ
ِ
[ امجلعة ،9-وهذا عام ،ومل نعمل أن الصحابة ريض هللا عهنم اذلين يفدون عىل رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ويبقون اإىل يوم امجلعة يرتكون صالة امجلعة ،بل اإن ظاهر الس نة أهنم
يصلون مع النيب صىل هللا عليه وسمل " .الرشح املمتع .12/5
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/6/5هـ
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حمك القرص وامجلع يف الصالة للمسافر
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
ان من ساكن منطقة اخلرج واذهب ملنطقة الرايض لك اس بوعني واقيض الاربعاء وامخليس
وامجلعة لزايرة اهيل السؤال هل امجع واقرص ام ال؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
املسافة من من اخلرج اإىل الرايض تعترب يف عرف الناس من السفر ،وعليه فيرشع ل
القرص وامجلع ،غري أن الوىل بك يف مسأةل امجلع أنك مادمت تس تطيع أن تؤدي الصالة يف
وقهتا أن تؤدهيا يف وقهتا ،وأما القرص فيرشع ل اإن كنت اإماما أو منفردا ،أما لو كنت
مأموما ،فعليك االئامتم ابالإمام حبسب حاهل ،فاإن اكن مقمي أمتمت الصالة ،ولو مسافرا
قرصت معه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 9/5/1435هـ

قرص الصالة يف السفر
أريد أن أعرف عن صالة القرص أن أمعل مبدينة تبعد عن مسكن أهيل حباول  230مك وأن
أسكن هبذه املدينه وأرجع للهل بأجازة أخر الس بوع وأزورمه وأرجع بأول الس بوع هل
توز ل صالة القرص وكيف أصلهيا ومىت؟ وجزامك هللا اخلري
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جيوز يف احلاةل املذكورة أن تقرص الصالة ،وصفة القرص أن تعل الصالة الرابعية ركعتني،
فتصيل الظهر والعرص والعشاء ركعتني ،ويسن هذا اإذا كنت اإماما أو منفردا ،أما اإذا صليت
مأموما فالواجب متابعة االإمام لقول النيب صىل هللا عليه وسمل ( :اإمنا جعل االإمام ليؤمت به
).
كام أنه جيب أن تعمل أن امجلاعة واجبة عىل الرجال ،فال جيوز أن تنفرد من أجل أن تقرص،
لكن اإن فاتتك صالة ،أو صليت ابلناس اإماما فاقرص الصالة ،وإاال فص ِّل الصالة متاما مع
اإمامك ،مث اإذا رجعت اإىل أهكل فالواجب اإمتام الصالة ،وال تقرص ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/4/11هـ

هل اإمتام الصالة يف السفر يقطع حمك السفر
سؤال هو كيف يصيل املسافر خلف املقمي؟ استنادا اىل مذهيب مذهب الامام الشافعي أنه
جيب عيل االإمتام .وقد أخربين بعض الزمالء أن املسافر اإذا أمتم الصالة فاإن حمك السفر
ينقطع ،ذلا جيب عليه امتام الصلوات اليت تلهيا وال جيمع بيهنا؟ ما مدى حصة هذا الالكم،
أفيدوين جزامك هللا خريا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ما ذكره زميكل الكم ابطل ال أصل هل ،وأما يف حال ما اإذا ائمت مسافر مبقمي ،فالواجب عليه
أن يمت صالته خلفه ،معال بقوهل صىل هللا عليه وسمل ( :اإمنا جعل االإمام ليؤمت به ) ،وس ئل
ابن عباس ريض هللا عهنام عن املسافر يمت اإذا ائمت مبقمي؟ فقال :تكل س نة أيب القامس صىل
هللا عليه وسمل ،فاإذا انفرد ،أو اكن اإماما عاد حلمك السفر ،واكنت الس نة يف حقه أن يقرص
الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/11/1هـ

حمك القرص وامجلع يف الصالة للمسافر ادلامئ بشلك يويم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته علامئنا الفاضل
 ما حمك القرص وامجلع يف الصالة للمسافر ادلامئ بشلك يويممبعىن أين أنتقل يوميا من مدينة رأس اخلمية اإىل مدينة الشارقة حبمك العمل ,فأن أسكن يف
الوىل وأمعل يف الثانية واملسافة تقريبا ال تقل عن  80كيلومرت حبيث أين أقطع ما يقارب
 160كيلومرت مجموع املسافة ذها ًاب وإااي ًاب مع العمل أنه وهلل امحلد ال توجد مشقة يف ذل
حيث أن الطريق رسيع يف الساس وال يس تغرق وصول اإىل العمل سوى ساعة كحد
أقىص ذهااب يف الصباح وساعة أخرى لي ًال عند الرجوع ملدينيت ومزنل فهل جيوز ل قرص
ومجع الصالة وشاكر لمك حسن تعاونمك ملا فيه صاحل المة وخدمة امجلهور
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما القرص ،مفا دامت املسافة تعترب سفرا عرفا ،فالس نة قرص الصالة ،برشط أن تكون
اإماما أو منفردا ،أما املأموم فيتبع االإمام ،ويقتدي به ،سواء اكن االإمام مقمي أم مسافرا ،مع
كونه جيب عىل الشخص احلرص عىل امجلاعة،
أما امجلع ،مفا دمت قد نزلت البدل اليت سافرت اإلهيا ،فالوىل تركه ،وأداء لك صالة يف
وقهتا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 2/10/1435هـ

حمك الصالة ملريض ابلعناية املركزة
السالم عليمك ان دلى اخ مريض ابلعناية املركزة هل يوجب عليه الصالة ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دام الشخص بعقهل ،فالواجب عليه الصالة ،ولو بأقل حركة ،فاإن تعرس عليه فيكفي
االإماءة ابلرأس ،وعليمك أن تساعدوه يف الوضوء ،فاإن تعرس عليه كفى التميم ،وهو أن
يضب يديه ابلرتاب ،فميسح وهجه مسحة واحدة ،وميسح كفيه مرة واحدة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 21/5/1435هـ
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حمك امجلع والقرص يف الصالة للمسافر
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ان كنت مسافر دليب مدة اس بوع  ..هل جيوز ل امجلع
والقرص يف الصالة هناك ؟؟؟
ارجو الرد رسيعا وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس ابلقرص برشط أن تكون إاماما أو منفردا ،والواجب الصالة مع امجلاعة ،وحينئذ
تمت متابعة ل إالمام املقمي ،وال جيوز ل القرص وأنت مأمت مبقمي.
أما امجلع فالوىل تركه لنك مقمي ،وتدرك الصالة يف وقهتا ،ولكن تمع مادمت يف الطريق
اإىل السفر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 2/10/1435هـ

حمك القرص وامجلع يف الصالة
سالم عليمك ،أن مقمي يف ادلار البيضاء،هل حيق ل امجلع والقرص يف الصالة اذا رست مسافة
 80مك؟ أفيدون جوامك هللا خريا
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الرتخص برخص السفر من الرشيعة ،بل من حماسن االإسالم ،وعىل املسمل أن يوطن نفسه
الخذ برخص الرشيعة اكلخذ بعزامئها ،فاإن اكنت هذه املسافة يف بالدمك تعد يف العرف
سفرا ،فهيي سفر ،فيسن ل القرص وامجلع ،لكن اعمل أن الوىل بك أن تصيل يف امجلاعة،
وحينئذ تلتم ابالإمام املقمي ،فتمت صالتك معه ،لكن اإن انفردت أو كنت اإماما ،فكل القرص،
أما امجلع ،مفادمت تدرك الصالة يف وقهتا فالوىل أداؤها يف وقهتا دون مجع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 23/11/1435هـ

حمك مجع الصالة وقرصها يف السفر
ان معيل يبعد عن مزنل  140مك سؤال عن الصاله هل اقرصها وامجعها ام اقرصها فقط
مع التوضيح وشكرأ آ
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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اذلي نراه راحجا أن السفر منوط ابلعرف ،مفا اكن سفرا يف العرف ،فهو سفر ،وعليه فاإن
اكن املاكن اذلي تنتقل اإليه يعترب سفرا عرفا ،فهو سفر ،يبيح ل القرص اإن كنت اإماما أو
منفردا ،وتمت الصالة اإن ائمتمت مبقمي ،والصالة مع امجلاعة هو الواجب.
وأما امجلع ،فاإن كنت تزنل ابملاكن اذلي تنتقل اإليه ،فالوىل عدم امجلع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 12/6/1435هـ

حمك امجلع بني صالتني بسبب النوم
هل جيوز امجلع بني صالتني بسبب النوم مع اذلكر انين انبه الساعة وال امسعها خالل النوم
؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
امجلع جيوز عند وجود حرج ومشقة ابلفعل يف أداء الصالة يف وقهتا ،والنوم أمر اعتيادي،
وكثري من الناس جيد مشقة يف الاستيقاظ من النوم ،فلو قيل للمسمل :ل أن تنام ،وتمع
الصلوات!!! لتعطلت الفريضة ،بل الواجب أن يسعى بلك طريق لالستيقاظ ،وال جيوز هل
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امجلع بني الصالتني بسبب مشقة الاستيقاظ ،بل ِّ
يكرث الوسائل اليت تعينه عىل الاستيقاظ،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 21/9/1435هـ

حمك امجلع يف الس يارة أثناء السفر
سألت احدى الطالبات يف التحفيظ اهنا تذهب شهراي لزايرة وادلهتا يف جده فتذهب مع
احد حمارهما والميكهنا ان تذهب لهما الا معه فيخرجون من مكه قبل صالة املغرب ومير
عىل زوجته واخته وبعض الاقارب مث يذهب ملكه واملسافة من مكه جلده ليست مسافة
قرص ومجع فهم يف اخر مكه والبيت قبل جده واليتوقف لصالة املغرب ويدخل علهيم العشاء
قبل ان تصل الهما النه يوصل زوجته ويدور يف مكه اليصال الاخرايت مث يذهب اىل جده
واليتوقف للصالة همام طلبنا منه مفاحلل هل نصيل يف الس ياره حنن احيان نصيل ويف بعض
الاحيان يران فيخجل ويتوقف فنعيد الصالة هل هذا الفعل حصيح واحيان اليتوقف
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
القرب يف هذه احلال أن الوىل بمك أن تصلوا يف الس يارة خش ية خروج وقت املغرب ،لن
الوقت أآكد أراكن الصالة ،وغاية ما يفوتمك الهيئة ،وأمرها أهون من الصالة بعد الوقت،

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي305 | .

ومن أهل العمل من يرى جواز امجلع يف هذه احلال ،فتؤخر املغرب اإىل وقت العشاء ،مث
تصليا مجيعا ،والول أقرب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 16/1/1435هـ

كيف يضع ِّ
الكريس يف الصف؟
املصيل
َّ
كيف يضع ِّ
الكريس يف الصف؟ ابلنس بة ملن يصىل عىل كرىس ىف جامعة خالل
املصيل
َّ
الصف كيفيه وضع الكرىس خالل الوقوف لنه اكن بني املصلني خالف ىف وضعه هل املصىل
حيازى اقدام املصلني عند الوقوف ام رجلني الكرىس اخللفيه ىه ىف حمازه أقدام املصلني
ارجو التوضيح؟ وحلضتك جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن هذه املسأةل فهيا اضطراب ،وأحوال املصيل فهيا عىل وهجني اثنني:
الول :اإن اكن يس متر جالسا من أول الصالة اإىل أآخره ،فاإنه يضع رجيل الكريس اخللفية
مبحاذاة املصلني يف صفِّه ،ويكون ظهره مع صف املصلني ،وال رضر يف تقدم ركبتيه حال
اجللوس ،فتكل رضورة.
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الثاين :اإن اكن جيلس ويقف ،ويتناوب يف صالته بني هاتني احلالني ،فهنا املشلك ،وهو ما
يسبب التنازع يف الغالب ،واذلي يظهر ل أنه لو فعل نفس الصنيع الول ،لاكن أقرب اإىل
الصواب؛ لن الصل أنه جالس ،فيساوي الصف بظهره ،وال بأس حال قيامه أن يتقدم
علهيم للضورة ،وهذا خري من تأخري الكريس ،فاإنه يف حال جلوسه يكون مس تدبرا صفَّه،
اذلي هو فيه ،ويكون كذل مضايقا ملن خلفه ،مض ِّيقًا عليه ركوعَه وجسودَه ،ورمبا تأخر
ُّ
الصف اذلي خلفه لكه من أجهل.
ذلا فاذلي يظهر ل  -وهللا تعاىل أعمل  -أنه يضع رجيل الكريس اخللفية بلك حال يف حماذاة
صفِّه اذلي هو فيه ،وتق ُّد ُمه حال القيام ال يض ،وال يؤذي أحدا ،ويعذر فيه للضورة .فاإن
قيل :قيامه منفردا أمام الصف اذلي هو فيه يوجب الشغب وعدم الرضا من البعض ،فأقول:
املضة حاصةل بلك حال ،سواء يف تقدمه أم اتخره ،غري أن املضة يف تقدمه أخف مما لو
تأخر ،ومعلوم فقها أنه تفعل أدىن املفسدتني عند تزامحها دلرء العىل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/10/16هـ

حمك الصالة مع محل كيس تميع البول
وادلي معره  85س نه ودليه تضخم يف الربوس تات مما اضطرن ومعلنا هل قسطره بوليه اي
مت تركيب انبوب يف اذلكر متصل بيل وبعد اليل كيس جيمتع فيه البول
السؤال هل فيه رضر عليه من نحيه ذهابه اىل الصالة يف املسجد مع ارصاره عىل اذلهاب
اليه يعين لو منعناه يغضب جد ِّا مع انين يف هذا الاايم امنييت اذهب به للعمره فهل فيه
حرج يف ذل ارجو الافاده جزيمت خريا
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن هللا تعاىل يقول يف حممك التزنيل( :واتقوا هللا ما اس تطعمت)ويقول ( :ال يلكف هللا نفسا
اإال وسعها) وقال صىل هللا عليه وسمل( :اإذا أمرتمك بأمر فأتوا منه ما اس تطعمت) وقواعد
الرشيعة متواترة عىل رفع احلرج ،والتخفيف والتيسري عىل امللكفني ،فوادلك اإذا مل يكن هل اإال
هذا احلل ،فال بأس بأن يصيل عىل هذه احلال ،ولو يف املسجد برشط أمن تلويثه ،فاإذا
اكن خيرج منه البول بغري إارادة ،فهذا جيب عليه الوضوء للك صالة عند إارادة فعلها ،مث اإذا
خرج شئ أثناء الصالة فال يض ،كام أنه ال بأس أن يذهب للعمرة ،برشط أن تأمنوا تلويث
املسجد احلرام هبذا البول ،ويتوضأ قبل الطواف ،وال يضه ما خرج بعد ذل ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
1432/2/16هـ

حمك صالة القادر عىل القيام جالسا لعجزه عن السجود أو الركوع
فضيةل ش يخنا ،نرجو منمك بيان حمك الصالة قاعدا مع القدرة عىل القيام ،فاإن بعض املرىض
يكون عاجزا عن السجود ،لكن قادر عىل القيام ،ومع ذل يصيل قاعدا ،مفا حمك صالته؟
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
القيام يف الصالة ركن من أراكهنا ،ال تصح الصالة اإال به عند القدرة عليه ،فال جيوز لحد أن
يصيل الفريضة جالس ًا ،اإال لعذر من مرض أو خوف أو ضعف عن القيام ،قـال تعاىلَ :وقُو ُمو ْا
َِّلل قَانت َني البقرة ،238-قال يف البحر الرائق رشح الكزن" :واملراد به القيام يف الصالة ابإجامع
املفرسين ،وهو فرض يف الصالة للقادر عليه يف الفرض وما هو ملحق به ،واتفقوا عىل
ركنيته".
اَلل َع ْن ُه قَا َلَ :اكن َْت يب
يض َّ ُ
وأخرج البخاري يف حصيحه من حديث ْمع َر َان ْبن ُح َص ْ ٍني َر َ
(ص ِّل قَائ ًما فَا ْن ل َ ْم ت َ ْس َتط ْع
ب َ َواس ُري .فَ َسأَلْ ُت النَّ َّيب َص َّىل َّ ُ
الص َالة؟ فَ َقا َلَ :
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َع ْن َّ
ِ
فَ َقاعدً ا فَا ْن ل َ ْم ت َ ْس َتط ْع فَ َع َىل َج ْن ٍب) ،ويف حديث املس ئي يف صالته قال صىل هللا عليه
ِ
ُّ
متقر ٌر يف الصالة ،وقد
مر
أ
ام
القي
ن
أ
عىل
ل
يد
مما
احلديث)
..
الة
الص
إىل
ا
مقت
إذا
ا
وسمل( :
ٌ ِّ
اتفق أهل العمل عىل ركنية القيام يف الصالة ،وأنه من أآكد أراكهنا ،ومعلوم أن ترك الركن مع
القدرة عىل ا إالتيان به يبطل الصالة ،قال ابن قدامة " :فأما من وجب عليه القيام فقعد فاإن
صالته ال تصح لنه ترك ركن ًا يقدر عىل االإتيان به".
لكن يسقط القيام ابالتفاق عند العجز عنه كام دل عليه حديث معران السابق ،وقواعد رفع
اَلل َع ْن ُه قَا َلَ :س َقطَ َر ُس ُ
احلرج يف الرشع ،وملا يف الصحيحني َع ْن َأنَس ْبن َم ٍ
ول
يض َّ ُ
ال َر َ
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل م ْن فَ َر ٍس فَ ُخد َش َأ ْو فَ ُجح َش شقُّ ُه ْ َاليْ َم ُن ،فَدَ َخلْنَا عَلَ ْيه ن َ ُعو ُد ُه
َّاَلل َص َّىل َّ ُ
الص َال ُة فَ َص َّىل قَاعدً ا فَ َصل َّ ْينَا قُ ُعودًا  ..احلديث.
ض ْت َّ
فَ َح َ َ
كذا اإن اكن الشخص قادرا عىل القيام لكن القيام يضعفه ،أو يزيد من مرضه ،فقد حيك
االتفاق عىل جواز صالته قاعدا.
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بناء عىل ذل فاإن اكن الشخص مريضا ،ويعجز عن الركوع أو السجود وحنوه مع قدرته التامة
عىل القيام ،فاإن اذلي يسقط عنه فقط هو ما يعجز عن االإتيان به ،فال يعين أنه عاجز -
مثال -عن السجود أن يبدأ صالته قاعدا وهو قادر عىل القيام ،بل يقوم ،مث يسقط عنه
السجود يف موضعه ،ويأيت به عىل الوجه اذلي يقدر عليه ،معال بقواعد الرشع يف هذا
الباب ،من التخفيف ورفع احلرج وحنوه ،فاإن قعد مع القدرة عىل القيام بطلت صالته،
ووجب عليه اإعادهتا.
تنبيه:
حيسن التنبيه عىل أن للشخص أن يرتك القيام مع القدرة عليه يف النفل خاصة ،ففي حصيح
اَلل عَلَ ْيه
مسمل َع ْن َع ْبد َّاَلل ْبن َ ْمع ٍرو ريض هللا عهنام قَا َلُ :ح ِّدثْ ُت َأ َّن َر ُسو َل َّاَلل َص َّىل َّ ُ
الص َالة  ..احلديث) فهذا احلديث فيه ادلالةل عىل
(ص َال ُة َّالر ُجل قَاعدً ا ن ْص ُف َّ
َو َس َّ َمل قَا َلَ :
جواز الصالة قاعدا مع تنصيف الجر ،لكنه محمول عىل صالة النفل يف قول عا َّمة أهل العمل،
وليس فيه خالف فمي أعمل ،قال ابن قدامة" :ال نعمل خالف ًا يف اإابحة التطوع جالس ًا وأنه يف
القيام أفضل"؛ وذل أن الرشيعة تيِّرس يف النوافل ما ال تيرسه يف الفرائض ،أرأ َ
يت الصا َمئ
نف ًال؟ هل أن يصوم أثناء الهنار ،وذل تسهيال عليه ،وال جيوز ذل يف الفريضة ،لكن ملا اكن
تشوف لكرثة النوافل َّيرس فهيا ما مل ييرسه يف غريها.
الرشع ي َّ
وهبذا يظهر بطالن قول من قال" :من نيس وهو صامئ نفال فألك أو رشب فصومه ابطل"!!
قلت :بل قوهل هو الباطل ،فاإن هللا عذره يف الفريضة ،فعذر النايس يف النفل من ابب
أوىل ،وأقول  -كام قال س يد اخللق صىل هللا عليه وسمل " :-فليمت صومه ،فاإمنا أطعمه هللا
وسقاه" ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف اخلامس والعرشين من رجب لعام 1432هـ
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مسأةل يف القرص وامجلع يف السفر
أن معمل أدرس خارج مدينة تبوك حبوال  119مك ذهااب ومثلها اإاياب وعند انهتاء ادلوام يدخل
وقت صالة الظهر فنجمع بني صاليت الظهر والعرص بنيت القرص يف السفر ,مفا رأي مشاخينا
الكرام
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإذا كنت يف هذه البدلة ودخل وقت الظهر وأنت مازلت مسافرا ،فكل أن تقرص الصالة ما
دمت منفردا أو اإماما.
أما امجلع فالفضل أال تمع اإذا كنت تعمل أنك تدرك العرص يف تبوك ، ،وهو ما اختاره الش يخ
ابن ابز وابن عثميني رمحهام هللا ،ول أن تمع وتقرص ،وهو خالف الوىل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/3/14هـ

عرف أنه جنب بعد الصالة
وبعدها اكتشف انين قد احتلمت يف نويم ولكن بعد ان اديت عده فروض مفاذا يلزومين
بعد ان اكتشف هذا هل اعيد الصلوات الليت اديهتا ام ماذا افيدوين ماجورين ؟؟؟؟؟
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك يف مثل هذه احلال أن تبادر ابالغتسال ،مث تعيد تكل الصلوات ،وذل لفقد
رشطها ،وهو الطهارة من احلدثني ،مث اجهتد أيخ الكرمي أال تؤخر الصالة عن وقهتا خلطر
ذل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/5/12هـ

القرص وامجلع للمسافرين
حنن مبتعثون يف بريطانيا ونسكن يف مدينة ال يوجد هبا غري مسجد واحد للصالة و لصالة
امجلعة ولكن تكون بعض اوقات ادلروس واحلصص وقت صالة امجلعة مفا حمك صالة امجلعة
علينا هل جيوز لنا امجع و قرص الصالة خصوصا انة ال يوجد سوى مسجد  ,خوف ُا من عدم
اداهئا يف وقهتا
جزامك هللا خري اجلزاء
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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يبقى احلمك يف أمثالمك حمك املسافر همام بقي من مدة ،إاال اإذا نوى الاستيطان ،وعليه فلمك
الرتخص بسائر رخص السفر ،من القرص وحنوه ما دممت عىل تكل احلال ،غري أن الوىل
عدم امجلع لن النيب صىل هللا عليه وسمل مل يكن جيمع وهو نزل يف سفره ،ومل ينقل عنه
هذا اإال مرة يف تبوك ،وهو يدل عىل اجلواز ،لكنه خالف الوىل ،إاال اإذا خشيمت ابلفعل
خروج وقهتا ،وعدم المتكن من أداهئا فيه فلمك امجلع ،وابلنس بة للجمعة ،فاإن اكن هناك حرج
يف حضورها ،فتصىل بعد الانهتاء من احلصص وادلروس ظهرا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/5/12هـ

دواء يسبب عدم الانتظام يف أوقات الصالة
اشيك من مرض نفيس وادلواء اذلي ان اس تخدمه اس تخدمه الساعه الرابعه عرصا بعد صالة
العرص وعند اس تخدام ادلواء اشعر بتعب شديد والرغبه يف النوم عندها انم وال استيقظ
الا قبل صالة الفجر بساعه او ساعتني واصيل املغرب والشاء الفائته واقرص صالة العشاء
ركعتني وان عىل هذا احلال هل عيل امث ومايه نصيحتمك جزامك هللا خريا علام ابين الس تطيع
الاستيقاظ لصالة املغرب والعشاء بسبب املرض وادلواء
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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نسأل هللا ل الشفاء والعافية ،وبعد ،فاإن أمكن تغيري وقت ادلواء حبيث ال يتعارض مع
الصلوات ،كن يكون بعد الفجر ،فال يفوتك شئ من الصالة اكن هو الواجب ،وإاال فليس
عليك اإال قضاء الصلوات الفائتة ،دون قرص ،فتمت العشاء ،وال تقرصها ،وما قرصته من قبل
اإن كنت تعمل عدده ،واكن يسريا ،فالواجب عليك اإعادته ،وإاال فعليك بكرثة النوافل ،وهللا
املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/12هـ

النوم عن الصالة للمشقة الشديدة
امحلد هلل رزقين هللا بطفةل منذ فرتة قصرية وكثريا ما أعاين من قةل النوم بسبهبا واالإهجاد
الشديد مما أدي اإل تأخري الصالة عن وقهتا الول بسبب النوم أو التعب مفاذا أفعل؟ وقد
حيدث أحيان أن يكون قد قرب موعد الآذان وال أس تطيع الانتظار فأنم قليال حيت أقدر
عيل القيام قبل موعد الصالة التالية مضريي يؤملين بشدة مفاذا أفعل؟ نسألمك ادلعاء والسالم
عليمك ورمحة هللا وبراكته
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال شك أن الواجب عىل املسمل احملافظة عىل أداء الصالة يف وقهتا الرشعي ،وال جيوز هل
التساهل يف ذل ،اإمنا مع العذر احلقيقي فاإن هللا يعذر العبد )،فرنجو هللا أن يعذرك  ،لكن
اجهتدي يف تنظمي الوقت ما اس تطعت ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/12هـ
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ُحكـم القصـر فـي الصالة للطالـب املغتـرب
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته..ان طالب ادرس يف كندا هل اقرص الصالوات ام اصلهيا
كام يه ؟؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصل أنك مسافر يف هذه البالد ،فتقرص الصالة مادمت منفردا أو اإماما ،أما اإن كنت
مأموما فعليك ا إالمتام تبعا الإمام البدل ،علام أن امجلاعة من أآكد ما يكون يف الصالة ،فاحرص
علهيا ،وأ َّمت مع االإمام ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/23هـ

تأخري الصالة يف السفر
أعيش بأحد ادلول الاوربية و سافرت ىف اإىل أحد البدلان اجملاورة و قد صليت االظهر
ببدلّت و عندما وصلت للبدل الاخرى اكن هذا ىف وقت العرص و لكنىن مل أمتكن من
الصاله الا بعد وصوىل ماكن الاقامه فصليت الفروض املتبقيه بعد وقت العشاء ىف اليوم
التاىل سافرت لبدل أخرى و مقت ابلقرص ىف الصاله و لكن صليت الظهر و العرص مجع
تأخريلكن قبل وقت املغرب بساعه و املثل مع الغرب و العشاء صليهتم بعد وقت العشاء
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مبده مث ىف اليوم التاىل سافرت و لكىن مل اصىل الفروض الا بعد وقت العشاء و اكنت لكها
قرص اى انىن صليت الظهر والعرص قرص لكن بعد وقت العشاء مث ىف اليوم التاىل سافرت
لبدل أخرى و مل أصىل خالل اليوم و ىف املساء سافرت لبدل أخرى و عندما وصلت لهذه
البدله اكن قد أذن الفجر فقمت اإيضا بصاله الفروض لكها قرص مث صليت الفجر وعندما
حان وقت الظهر صليته و العرص مجع تقدمي قبل سفرى للرجوع لبدلّت مفا احلمك ىف صالّت
لكها خالل سفرى هل حصيحه ام عىل ان اعيدها و جزامك هللا خريا
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عىل املسمل أداء الصالة يف وقهتا ،فاإن هللا تعاىل يقول ( :اإن الصالة اكنت عىل
املؤمنني كتااب موقوات) كام أنه من الس نة قرص الصالة ملن صىل اإماما أو منفردا ،أما املؤمت
فيمت صالته تبعا الإمامه املقمي ،وكذل جيوز امجلع ،وتركه أوىل ملن اكن نزال ابلبدلة ،وليس
عىل راحةل السفر.
مفا فعل َته من تأخري الصلوات حىت تصلهيا بعد العشاء ،أو بعد الفجر ،لك هذا حرام ال
جيوز ،يس تلزم توب ًة منك ،ورجوعا اإىل هللا ،وال يلزمك اإعادته ،غري العزم وا إالرصار عىل
عدم العود ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/5/2هـ
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ما يه رشوط صالة امجلع والقرص وما املدة اليت يس تطيع املسمل أن جيمع او يقرص
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
رشط مجع الصالة وجود املشقة يف أداء الصالة يف وقهتا ،سواء اكنت املشقة من السفر ،أم
مرض أم مطر ،فليس امجلع منوطا ابلسفر ،اإمنا ابملشقة.
ورشط القرص أن يتلبس الشخص ابلسفر ،بأن يفارق معران بدله ،فيرشع هل قرص الصالة
الرابعية ،وهو الس نة ،اإال اإن اكن مأموما مبقمي ،فيجب عليه اإمتام الصالة تبعا الإمامه ،أما اإن
اكن اإماما أو منفردا ،اكملرأة يف بيهتا وحنوه ،فهل القرص ،ولكن جيب عليه أن حيرص يف سفره
عىل الصالة يف جامعة ،والراحج يف املسافة أن ما عدَّه الناس سفرا ،فهو سفر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 5/8/1435هـ

هـل يلـزم قضـاء الصلـوات فتـرة الـدورة ؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ايب اسأل عند دورة ان بعض الحيان يف دورة يزنل صفره
انتظر يوم اكمل عشان اتأكد هل عيل قضاء هذا يوم؟؟وهل حصيح اذا طهرت مثال مغرب
عيل قضاء صالة العرص ومغرب ارجوا الرد وجزامك هللا خري
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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
لك ما يزنل أايم ادلورة ،فهو دورة ،كثريا اكن أم قليال ،حىت تطهري ،فاإن طهرت ،وتأكدت
فال عربة مبا يزنل بعد الطهر ،أما الصالة ،فال يلزمك عىل الصحيح من أقوال أهل العمل اإال
الصالة اليت طهرت يف وقهتا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 14/9/1435هـ

حكـم امجلـع والقصـر فـي الصــالة
اذا كنت اداوم يف ماكن بعيد يوميا والطريق اكرث من  3ساعات وارجع البيت الساعه 2
الظهر هل اصيل الظهر مع العرص مجع وال مجع وقرص وال اذا وصلت البيت خالص ما حتل
ل رخص املسافر ؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإذا عدت اإىل البيت ،فالرحج من أقوال أهل العمل أنه جيب عليك أن تؤدي الصالة عىل
وجه الكامل ،وال تقرصها ،اإمنا تقرصها اإذا اكنت يف تكل املنطقة النائية البعيدة ،ول يف تكل
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احلال أن تمع العرص اإلهيا ،والرحج ترك امجلع ،أما اإذا عدت اإىل البيت ،فال جيوز ل أن
تقرص عىل الراحج من أقوال أهل العمل ،وليس ل امجلع لعدم وجود املوجب اإذن ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 9/2/1435هـ

مىت جيب عىل املسمل قرص الصالة ومىت جيب عليه مجعها ومىت جيب عليه االثنني
معا؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قرص الصالة أو مجعها س نة ،وليس بواجب ،ويسن القرص يف لك سفر ،مادام الشخص
منفردا ،أو اإماما ،مفن اكن مأموما وجب عليه أن يتابع اإمامه ،فاإن اكن مقمي وجب عليه
االإمتام ،وإان اكن مسافرا سن هل القرص معه.
واعتبار السفر فيه قوالن لهل العمل ،مفن أهل العمل من اعتربه ابملسافة ،ويه ( )85مك،
وهذا القول أقطع للزناع ،ومهنم من اعتربه ابلعرف ،مفن اعترب هذه املسافة سفرا ،فهو سفر،
ومن ال فال.
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أما امجلع ،فاإنه يسن عند لك مشقة متنع أو توجب حرجا يف أداء الصالة يف وقهتا ،وليس
منوطا ابلسفر فقط ،كام هو احلال يف القرص ،بل يسن امجلع عند شدة املطر ،أو مشقة
شديدة من مرض وحنوه ،كام يسن امجلع أيضا يف السفر ،ملن اكن عىل ظهر راحلته ،مبعىن
أنه يف طريق السفر ،أما اإن نزل يف املاكن املنتقل اإليه ،فالوىل أداء لك صالة يف وقهتا،
وإان مجع فال بأس ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 25/6/1435هـ

حكــم القصـر فـي الصــالة
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته ان طالب مبتعث يف أمرياك واريد ان اس ئل عن القرص يف
الصالة ما الافضل ان اقرص لك الصلوات او اصلهيا اكمهل؟
جزامك هللا خري ًا
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذه املسأةل من املسائل اخلالفية ،ومجهور الفقهاء عىل أن من عزم عىل االإقامة يف بدلة أكرث
من أربعة أايم أنه ال جيوز هل الرتخص برخص السفر اإال هذه الربعة ،وبعدها جيب عليه أن
يمت صالته ،وال جيمع ،لكن بعض أهل العمل أجاز القرص وامجلع يف السفر مطلقا ،ما مل ينو
الشخص الاستيطان ،فاإن نوى الاستيطان وجب عليه أن يمت الصالة ،وال جيوز هل امجلع،
وهذا القول أقرب لدلليل من القول الول ،لكن برشط أن تكون منفردا ،أو تكون اإماما،
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فتقرص الصالة ،أما اإن كنت مأموما ،فالواجب عليك متابعة االإمام ،فتمت معه ،علام أن حضور
امجلاعة واجب عىل الصحيح من أقوال أهل العمل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 4/5/1435هـ

حمك الصالة ملن احتمل وهو نمئ ومل ينتبه ذلل الا يف منتصف الصالة
السالم عليمك ايش يخ ماحمك من احتمل وهو نمئ مث قام يصيل ومل يعمل ابلنجاسة اإاليف منتصف
الصاله هل يقطعها ام يمت صالته
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإن تبني هل أثناء الصالة أنه جنب ،فاإن الواجب عليه اخلروج من الصالة يف احلال،
والاغتسال ،مث اإعادة الصالة ،وكذا لو اكتشف بعد الصالة أنه مل يكن عىل طهارة ،فاإن
الواجب عليه الاغتسال ،أو الوضوء اإن مل يكن جنبا ،مث اإعادة الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 24/5/1435هـ
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حمك ترك الصالة ملن تقدم ابلعمر
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ..دكتورن الفاضل  ..اريد سؤال بصوص وادليت امراه
كبريه ابلسن يف الاونه الاخريه اصبحت التصيل وال تسال عن الصالة وال عن اوقات
الاذان علام ابهنا تعاين من مرض السكر والضغط واصيبت برسطان الثدي والان يوجد
اشتباه ابنتشار اخلبيث يف احناء اجلسم ابلاكمل  ..مع العمل اهنا بدات يف السؤال عن اش ياء
غريبه وال وجود لها  ..ان الان ايفضيةل الش يخ اريد سؤال بصوص الصالة هل حتاسب
عىل تركها ام ال
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عليك أوال أن تكرثي لها ابدلعاء ابلهداية والثبات عىل احلق ،وأن تأخذي بيدها لتؤدي
الصالة ،لهنا بذل عىل خطر كبري ،س مي وقد تقدم هبا العمر ،نسأل هللا حسن اخلامتة ،وما
دام العبد بعقهل ،ومل خيرف ،فهو مسؤول عن سائر العبادات ،وعىل رأسها الصالة ،ويه
أول ما حياسب عليه العبد بعد الشهادتني ،ذلا مفسؤوليتك كبرية عن وادلتك ،فاحرص عىل
أن تدفعهيا لداء الصالة ،مع االإحلاح عىل هللا هبدايهتا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 29/1/1435هـ
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تأخري املسافر املغرب ليصلهيا مع العشاء
ماحمك من يكون مسافر ويؤجل صالة املغرب اإىل صالة العشاء ليك يصلهيا قرص ًا ومجع ًا يف
وقت صالة العشاء.؟ ولقي جامعة يصلون صالة العشاء ودخل معهم وهو يعمل اهنم يصلون
العشاء ودخل بنية املغرب وعند قيام الامام للركعة الرابعة ظل جالس كجلسة التشهد .وقرأ
التشهد الخري اإىل أن اّت الامام واملأمومني ابلركعة الرابعة .وقرأالتشهد الاخري مرة أخرى
وسمل مع الامام؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس يف هذا العمل ،لكنك أخطأت من وهجني ،وال يؤثران عىل حصة الصالة:
الول :أنك أعدت التشهد ،واكن يكفي التشهد الول.
الثاين:أنه اكن ميكنك أن تسمل يف الثالثة ،مث تقوم وتأمت بنفس ا إالمام يف الركعة الرابعة هل،
ويه الوىل ل يف صالة العشاء ،ولكن اكن يلزمك اإمتام العشاء دون القرص ،وعىل لك
فصالتك حصيحة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/4/23هـ
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عدم أداء الصالة يف وقهتا لكرثة الاحتالم
ان شاب معري  18س نة وكثري الاحتالم وال اس تطيع الاغتسال لك يوم مث تذهب عيل
الصالة الين اذهب للمدرسةمث أعود اىل البيت بعد الظهر هل جيوز قضاء صالة الفجر
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا العمل ال جيوز ،وأقىص أحوال اإن كنت تعجز عن اس تعامل املاء أو ال تده ،فال أقل
من أن تتميم ،مث تصيل الفجر ،مث تعود فتغتسل اإن قدرت ،أما أن خترج من البيت جنبا مع
القدرة عىل التطهر ،ورفع احلدث ،وترتك الصالة حىت يدخل وقت الصالة الخرى ،فاإن
يسوغ ل هذا الصنيع ،فبادر ابالغتسال ،ولو شق
هذا العمل ال جيوز ،وكرثة احتالمك ال ِّ
عليك ،فاإن جعزت جعزا اتما ،فانتقل اإىل التميم ،مث اإذا عدت اإىل البيت وقدرت عىل الاغتسال
فاغتسل ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/5/8هـ
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صالة امجلعة:
ال يسن رفع اليدين يف ادلعاء يوم امجلعة اإال يف الاستسقاء.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن الصل يف ادلعاء رفع اليدين ،فقد تواتر هذا يف اخلري عن رسول هللا صىل هللا عليه
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل يَ ْرفَ ُع يَدَ يْه َح َّىت
اَلل َع ْن ُه قالَ :اك َن َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
وسمل ،ففي البخاري عن َأن َ ٍس َر َ
يُ َرى ب َ َي ُاض اب َط ْيه.
ِ
وعنده أيضا من حديث أنس ريض هللا عنه يف ِّقصة العرايب اذلي طلب من الرسول صىل
هللا عليه وسمل يف خطبة امجلعة أن يستسقي ،فرفع النيب صىل هللا عليه وسمل يدعو ورفع
الناس أيدهيم معه يدعون .أخرجه البخاري
َو َع ْن ُ َمع َر ْبن الْخ ََّطاب ريض هللا عنه قَا َل  :ل َ َّما َاك َن ي َ ْو ُم ب َ ْد ٍر ن ََظ َر َر ُس ُ
ول هللا صىل هللا عليه
وسمل ا َإىل الْ ُم ْرشك َني َو ُ ْمه َألْ ٌف َ ،و َأ ْ َ
َرش َر ُج ًال  ،فَا ْس َت ْق َب َل ن َُّيب هللا
حصاب ُ ُه ثَ َالثُمائ َ ٍة َوت ْس َع َة ع َ َ
صىل هللا عليه وسمل الْق ْب َ َةل ُ َّمث َم َّد يَدَ يْه فَ َج َع َل هيَ ْت ُف ب َربِّه  ،ي َ ُق ُ
ول  " :اللَّهُ َّم َأ ْجن ْز ل َما َوعَ ْدتَين
 ,الل َّهُ َّم أآت َما َوعَ ْدتَين " فَ َم َازا َل هيَ ْت ُف ب َربِّه َمادًّا يَدَ يْه َح َّىت َس َقطَ ردَا ُؤ ُه َع ْن َمنْك َب ْيهَ .ر َوا ُه
ُم ْس ٌمل .
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وىس ْ َال ْش َعر ِّي ريض هللا عنه قال :ل َ َّما فَ َر َغ النَّ ُّيب صىل هللا عليه وسمل م ْن َخ ْي َ َرب
َو َع ْن َأيب ُم َ
ب َ َع َث َأ َاب عَام ٍر عَ َىل َجيْ ٍش ا َإىل َأ ْو َط ٍاس َو َذ َك َر الْ َحد َ
يث َو َأ َّن َأ َاب عَام ٍر ريض هللا عنه ُا ْستُ ْشهدَ
وىس َ :اي ْب َن َأيخَ ،أ َّم َرين النَّ ُّيب صىل هللا عليه وسمل ،فَ ُق ْل َ ُهل ْ :اس َتغْف ْر ل ,
فَ َقا َل َليب ُم َ
وىس  :فَ َر َج ْع ُت ا َإىل النَّ ِّيب صىل هللا عليه وسمل ،فَأَخ َ ْْربتُ ُه فَدَ عَا ب َما ٍء
َو َم َ
ات َأبُو عَام ٍر قَا َل َأبُو ُم َ
فَتَ َوضَّ أَ ُ َّمث َرفْ َع يَدَ يْه فَ َقا َل  " :اللَّهُ َّم ا ْغف ْر ل َع ْبدكَ َأيب عَام ٍر " َو َر َأيْ ُت ب َ َي َاض إابْ َط ْيه ُ َّمث قَا َل " :
اللَّهُ َّم ا ْج َع ْ ُهل ي َ ْو َم الْق َيا َمة فَ ْو َق َكث ٍري م ْن َخلْق َك َوم ْن النَّاس " متفق عليه .
وعن أيب هريرة ريض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه قال( :ا َّإن هللا َط ِّي ٌب
الس َفر ،أ َ
شعث أ ْغ َ َرب ،مي ُّد يديْه إاىل السامء:
ال يَقبل اإال َط ِّيب ًا) ،وفيه( :مث َذ َك َر َّالر ُج َل يطيل َّ
اي رب ،اي رب) رواه مسمل.
ابن رجب :هذا الالكم أشار فيه صىل هللا عليه وسمل اإىل أآداب ادلعاء ،وإاىل الس باب
قال ُ
اليت تقتيض اإجابَته ،وإاىل ما مينع من اإجابته ،فذكر من الس باب اليت تقتيض اإجاب َ َة ادلُّ عاء
أربعة  ...قال :الثالث :م ُّد يديه اإىل ا َّلسامء ،وهو من أآداب ادلُّ عاء اليت يُرىج بسبهبا اإجاب ُته.
وعن سلامن عن النَّ ِّيب صىل هللا عليه وسمل ( :اإن هللا َح ٌّي كرمي يس ت ْحي اإذا رفع الرجل
اإليه يديه أن ُير َّدهُام صفر ًا خائبتني) أخرجه االإمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه.
ُورو َي حنوه من حديث أن ٍس وجاب ٍر وغريهام.
والخبار يف ذل كثرية جدا.
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قال النَّ َووي يف رشح مسمل" :قد ثبت رفع يديه يف ادلعاء يف مواطن ،ويه أكرث من أن
ُ ْحت َىص .قال :وقد َ َمج ْع ُت مهنا حنو ًا من ثالثني حديث ًا من الصحيحني.
وقد صنف العلامء يف رفع اليدين يف ادلعاء ،فالبخاري كتاب "رفع اليدين يف الصالة" ذكر
فيه أربعة عرش حديث ًا يف رفع اليدين يف ادلعاء.
وللس يوطي رساةل يف ذل َّمساها ُّ
"فض الوعاء يف أحاديث رفع اليدين يف ادلعاء".
فهذا هو الصل من حيث امجلةل ،أن الس نة يف ادلعاء رفع اليدين.
أما يوم امجلعة واخلطيب خيطب ويدعو ويؤ ِّمن املسلمون عىل دعائه ،فليس من الس نة يف
تكل احلال رفع اليدين ،فقد أخرج مسمل من حديث عامرة بن رؤيبة ريض هللا عنه أنه رأى
برش بن مروان عىل املنرب رافعا يديه .فقال " :قبَّح هللا هاتني اليدين  ،لقد رأيت رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ما يزيد عىل أن يقول بيده هكذا ،وأشار ابإصبعه املس بحة".
وعن سهل بن سعد ريض هللا عنه قال" :ما رأيت رسول هللا شاهرا يديه قط يدعو عىل
منرب وال غريه ،ما اكن يدعو اإال يضع يديه حذو منكبيه ويشري ابإصبعه اإشارة".أخرجه أمحد
وأبو داود واحلامك وحصحه ووافقه اذلهيب.
الس نة أن ال يرفع يديه يف حال ادلعاء يف اخلطبة ويقترص عىل أن
قال البهيقي يف سننه" :من ُّ
يشري بأصبعه".
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واكن طاوس يكره دعاءمه اذلي يدعونه يوم امجلعة ،واكن ال يرفع يديه.
ويف الثر عن طاووس أن االإمام رفع يوم امجلعة يديه عىل املنرب ،فرفع الناس أيدهيم فقال
مرسوق" :قطع هللا أيدهيم" .أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه.
وعن غضيف بن احلارث الامثل قال :بعث ا ِّإل عبد املكل بن مروان فقال :اي أاب أسامء إان قد
مجعنا الناس عىل أمرين .قال :وما هام؟ قال :رفع اليدي عىل املنابر يوم امجلعة ،والقصص
بعد الصبح والعرص .فقال :أما اإهنام أمثل بدعتمك عندي ،ولست ميبك اإىل يشء مهنام .قال:
مل؟ قال :لن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :ما أحدث قوم بدعة اإال رفع مثلها من الس نة،
فمتسك بس نة خري من اإحداث) .أخرجه أمحد  ،وإاس ناده حسن.
فاعترب هذا العمل من البدع ،ووافقه عىل ذل بعض أهل العمل.
قال الهبويت يف "كشاف القناع"(" :و) ي َُس ُّن أن (يدعو للمسلمني)؛ لن ادلعاء هلم مس نون
يف غري اخلُطبة ففهيا أوىل  ...يكره ل إالمام رفع يديه حال ادلعاء يف اخلطبة؛ قال اجملد :هو
بدعة وفاق ًا للاملكية والشافعية وغريمه( .وال بأس أن يشري ابإصبعه فيه) أي :دعائه يف اخلطبة".
وقال الشواكين يف النيل" :احلديثان املذكوران يف الباب يدالن عىل كراهة رفع اليدي عىل
املنرب حال ادلعاء وأنه بدعة".
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لكن عند النظر يف كون الصل يف ادلعاء هو رفع اليدين ،وهو الثابت عن رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل قوال ومعال ،جيد الوصف عليه ابلبدعية حمل نظر ،وغاية ما يقال بعدم السنية
يف هذا املقام؛ ذلا ال حيسن ا إالناكر عىل فاعهل ،لكن يعمل ابحلس ىن ،لن الصل معه.
تنبيه:
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َال يَ ْرفَ ُع يَدَ يْه
روى الْ ُبخَار ُّي َع ْن َأن َ ٍس ريض هللا عنه قَال "َ :اك َن النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
يف َ
يش ٍء م ْن ُدعَائه االَّ يف اال ْست ْس َقاءَ ،و َأن َّ ُه يَ ْرفَ ُع َح َّىت يُ َرى ب َ َي ُاض اب َط ْيه".
ْ
ِ
ِ
فهذا احلديث محمول عىل رفع اليدين يف اخلطبة يوم امجلعة ،وليس مطلقا ،فمل يكن صىل هللا
شئ من ادلعاء يوم امجلعة -كام س بق يف حديث عامرة -اإال يف
عليه وسمل يرفع يديه يف ٍ
الاستسقاء ،وهذا يؤكد ما س بق من كون رفع اليدين يف غري الاستسقاء يوم امجلعة ليس
من الس نة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/7/23هـ

وجوب امجلعة عىل املسافر بغريه من املس توطنني ،ال اس تقالال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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َ
فاإن للجمعة َ
ورشوط حصة ،ويف لك مهنا ما هو متفق عليه وخمتلف فيه،
رشوط وجوب،
ومن أمه ما يذكر يف هذا الس ياق اشرتاط الاستيطان لوجوب امجلعة واخلالف فيه ،وقبل
ذكر اخلالف يف هذه املسأةل حيسن الوقوف عىل ما ذكره فقهاء الشافعية يف أقسام الناس يف
امجلعة ،وهو اكلآيت:
الول :من تلزمه وتنعقد به ،وهو اذلكر احلر البالغ العاقل املس توطن اذلي ال عذر هل.
الثاين :من تنعقد به وال تلزمه وهو املريض ،واملمرض ،ومن يف طريقه مطر وحنومه من
املعذورين.
الثالث :من ال تلزمه وال تنعقد به وال تصح منه ،وهو اجملنون واملغمى عليه وكذا املمزي والعبد
واملسافر واملرأة.
الرابع :من ال تلزمه وتنعقد به ،وهو من هل عذر من أعذارها غري السفر.
اخلامس :من ال تلزمه وال تصح منه وهو املرتد.
السادس :من تلزمه وتصح منه ،ويف انعقادها به خالف ،وهو املقمي غري املس توطن ،ففيه
الوهجان املذكوران يف الكتاب ،أحصهام :ال تنعقد به" .اجملموع  ،503/4وأس ىن املطالب
 ،250/1وحاش ية امجلل .21/2
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وقد اختلف أهل العمل يف اشرتاط الاستيطان لوجوب امجلعة عىل قولني:
القول الول :أن الاستيطان من رشوط حصة صالة امجلعة ،فال تصح امجلعة ابملسافر وال
تنعقد به ،فال يمكل به نصاهبا ،وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية
واحلنابةل.كفاية الطالب الرابين  ،329 /1ورشح اخلريش  ،74/2وهناية احملتاج ،306 /2
وحاش ية قليويب ومعرية  ،318/1والفروع  ،96/2وكشاف القناع .27 /2
الدةل:
واس تدلوا ابلآيت:
أوال :أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يسافر فال يصيل امجلعة يف سفره ،واكن يف جحة
الوداع بعرفة يوم امجلعة ،فصىل الظهر والعرص ،ومجع بيهنام ،ومل يص ِّل مجعة.
ففي جحة الوداع يف حديث جابر ريض هللا عنهَّ ُ ( :مث َأ َّذ َن ب َال ٌل ُ َّمث َأقَا َم فَ َص َّىل ُّ
الظه َْرَّ ُ ،مث
رصَ ،ول َ ْم ي ُ َص ِّل بَيْهنَ ُ َما َشيْئًا ) .أخرجه مسمل (.)2137
َأقَا َم فَ َص َّىل الْ َع ْ َ
واحلديث رصحي يف أنه صىل هللا عليه وسمل صىل الظهر ،ومل يص ِّل امجلعة ،ولو اكنت امجلعة
تلزم املسافر لصالها مجعة ،كام أنه صىل هللا عليه وسمل مل جيهر فهيا مما ينفي كوهنا صالة
امجلعة ،واخلطبة اكنت للنسك ،وليس للجمعة ،وذلل ترشع خطبة عرفة ولو يف غري يوم
امجلعة ابإجامع املسلمني.

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي331 | .

اثنيا :عن جابر ريض هللا عنه :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ( :من اكن يؤمن ابهلل
واليوم الآخر فعليه امجلعة اإال مريض ،أو مسافر ،أو امرأة ،أو صيب ،أو مملوك ،مفن اس تغىن
بلهو أو تارة اس تغىن هللا عنه ،وهللا غين محيد ) .أخرجه ادلارقطين يف سننه ،3 / 2
والبهيقي يف شعب االإميان  ،105 / 3والثر ضعفه اللباين يف مشاكة املصابيح .309 / 1
املناقشة :نوقش هذا الثر بأنه ضعيف ،مل يثبت بس ند حصيح عن رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل.
اثلثا :أن اخللفاء الراشدين رىض هللا عهنم ،اكنوا يسافرون للحج وغريه فمل يص ِّل أحد مهنم
امجلعة يف سفره.
رابعا :أن البدو اذلين اكنوا حول املدينة مل يؤمروا هبا ،وال قبائل البادية ممن أسلموا،
وال أقاموها ،ولو أقاموها لنقل ذل.
خامسا :أن هذا هو املروي عن السلف.
فأقام أنس ريض هللا عنه بنيسابور س نة أو س نتني فاكن ال ُ َجي َّمع.أخرجه ابن أيب شيبة يف
املصنف .14 / 2
وعن احلسن أن عبد الرمحن بن مسرة ش ىت باكبل ش توة أو ش توتني ال جي ِّمع ويصيل
ركعتني.أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 442 / 1
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وقال ابن معر ريض هللا عنه " :ال مجعة عىل مسافر " .أخرجه البهيقي يف السنن الكربى 3
 ،184 /وعبد الرزاق يف املصنف .172 / 3
وقال اإبراهمي " :اكن أحصابنا يغزون ،فيقميون الس نة أو حنو ذل يقرصون الصالة ،وال
جي ِّمعون " .أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  ،14 / 2و َّ
حصحه يف التحجيل يف خترجي ما
مل خيرج يف اإرواء الغليل (.)95
الس نة الث َّابتة فيه ،فال يسوغ خمالف ُته" .املغين
قال ابن قدامة رمحه هللا" :وهذا اإجام ٌع مع ُّ
.138/2
القول الثاين :انعقاد امجلعة ابملسافر ،وهو املشهور من مذهب احلنفية ،واختاره ابن حزم.
حاش ية ابن عابدين .548 /1
الدةل:
واس تدلوا ابلآيت:
أوال :معوم قوهل تعاىلَ ] :اي َأهيُّ َا َّاذل َين أ آ َمنُوا ا َذا ن ُودي لل َّص َالة من ي َ ْوم الْ ُج ُم َعة فَ ْاس َع ْوا ا َىل ذ ْكر
ِ
ْ ُ ْ َّ ُ ْ ُ َ ِ
ون [ امجلعة.9-
نمت تَ ْعل ُم َ
َّاَلل َو َذ ُروا ال َب ْي َع َذلمك خ ْ ٌَري لمك ِان ك ُ ْ
قال عيل ريض هللا عنه " :هذا خطاب ال جيوز أن خيرج منه مسافر ،وال عبد بغري ٍِّنص
من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " .احملىل .51 / 5
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املناقشة:
يناقش هذا من وهجني:
الول :أن الآية عامة ،وقد قامت أدةل الس نة عىل ختصيصها.
الثاين :أن هذا يف غري حمل الزناع ،فنحن نسمل أن املسافر تب عليه امجلعة اإذا مسع النداء
ووجد من املس توطنني من تنعقد هبم امجلعة ،فتجب عليه تبعا هلم ،ولكن الزناع يف أمر
أآخر ،وهو هل يلزم املسافرين الاجامت ُع الإقامة مجعة ،وهل اإذا مل يوجد اإال جامع ٌة مسافرون،
هل تنعقد هبم امجلعة؟
وهذا أمر غري ما ورد عليه دليلهم.
اثنيا :أدةل وجوب امجلعة من الس نة ،وأحاديث الفضل يف حضورها.
وتناقش مبا س بق من كوهنا عامة قامت الدةل عىل ختصيصها.
اثلثا :القياس عىل امجلاعة ،فاإذا اكن تلزمه امجلاعة ،فامجلعة أوىل.
املناقشة:
يناقش هذا بأنه قياس يف مقابةل النصوص الرصحية ،والقياس اذلي يقابل النص فاسد
الاعتبار ،عىل أننا نوجب امجلعة عىل املسافر اإذا مسع النداء ،وال يعين هذا انعقادها به،
والبحث يف الخري ،وليس يف وجوهبا عليه.
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الرتجيح:
اذلي يرتحج قول امجلهور القائل بعدم وجوب امجلعة عىل املسافر ،وعدم انعقادها به ،وإان
اكنت تب عليه بغريه من املس توطنني ،للآيت:
أوال :قوة أدةل هذا القول.
اثنيا :كون أدةل قول احلنفية ال ختلو من املناقشة القوية املبطةل للعمل هبا.
اثلثا :أن أدةل احلنفية يف وجوب امجلعة عىل املسافر ،وهذا ُم َّ
سمل ،والكمنا يف انعقادها به،
ووجوب اجامتع جامعة املسافرين للجمعة ،فهيي غري واردة عىل حمل الزناع.
تنبيه:
هذا اخلالف يف وجوب الاجامتع للجمعة ملن مل يس توطن ،مبعىن اإن اكن جامعة يف ابدية
ليست حمال لالستيطان ،فاإنه ال جيب علهيم الاجامتع للجمعة ،ولو صلوها مجعة مل تزهئم
عن الظهر ،وكذا اإذا اكن جامعة مسافرون يف طريقهم أو نزلوا يف بدل ليسوا من أههل ،وليسوا
مس توطنني فيه ،فاإنه ال جيب علهيم الاجامتع الإقامة امجلعة؛ ملا تقدم ،أما اإذا اكنوا يسمعون
امجلعة يف املاكن اذلي ت َّمع فيه ،فاإن الواجب علهيم احلضور ،ويل ُّبون النداء ،معال بعموم
النصوص ادلاةل عىل وجوب حضور امجلعة ،وهذا يعين أنه اإذا أقاهما من تصح مهنم اإقامهتا
لزمته امجلعة تبع ًا لغريه ،لكن ال حيسب من العدد املرشوط عند من اشرتط العدد .انظر:
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حاش ية ابن عابدين  ،253،546/1وجواهر االإلكيل  ،92/1وروضة الطالبني ،38/2
واملغين  ،327/2والرشح املمتع .12/5
قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا " :أما املسافر يف بدل تقام فيه امجلعة ،كام لو َّمر اإنسان يف
السفر ببدل ،ودخل فيه ليقيل ،ويس متر يف سريه بعد الظهر ،فاإهنا تلزمه امجلعة لعموم قوهل
تعاىلَ ] :اي َأهيُّ َا َّاذل َين أ آ َمنُوا ا َذا ن ُودي ل َّلص َالة من ي َ ْوم الْ ُج ُم َعة فَ ْاس َع ْوا ا َىل ذ ْكر َّاَلل َو َذ ُروا الْ َب ْي َع
ِ
ِ
[ امجلعة ،9-وهذا عام ،ومل نعمل أن الصحابة ريض هللا عهنم اذلين يفدون عىل رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ويبقون اإىل يوم امجلعة يرتكون صالة امجلعة ،بل اإن ظاهر الس نة أهنم
يصلون مع النيب صىل هللا عليه وسمل " .الرشح املمتع .12/5
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/6/5هـ

ذكر هللا تعاىل بعد صالة امجلعة مما يغفل عنه الناس كثريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ذكر هللا تعاىل بعد صالة امجلعة مما يغفل عنه الناس كثريا قال تعاىل( :فَا َذا قُضيَت ا َّلص َال ُة
ِ
ون) فالمر ابذلكر -
رشوا يف ْ َال ْرض َوابْ َت ُغوا من فَضْ ل َّاَلل َو ْاذ ُك ُروا َّ َ
اَلل َكث ًريا ل َّ َعل َّ ُ ْمك تُ ْفل ُح َ
فَانت َ ُ
وإان اكن عا ًّما -اإال أنه يتأكد ذل الوقت .قال املفرسون" :أي :اذكروا هللا ذكرا كثريا ،حال
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بيعمك ورشائمك وأخذمك وعطائمك ،وال تشغلمك ادلنيا عن اذلي ينفعمك يف ادلار الآخرة" .وفقنا
هللا وإاايمك ملا حيبه ويرضاه
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف5/9/1440:هـ

هل السجود بأي جسدة مرشوع يف جفر لك مجعة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا من املفاهمي اخلاطئة ،فاإن السجود يف ذاته ليس هو املقصود يوم امجلعة ،اإمنا املقصود
هللا عنه،
يض ُ
قراءة سوريت السجدة وا إالنسان اكملتني ،ففي الصحيحني عن أيب ه َُري َرة َر َ
هللا عليه َّ
النيب َّ
وسمل يقر ُأ يف صالة الفجر يو َم اجلُ ُمعة( :امل ت َْزني ُل)[السجدة:
صىل ُ
قال ( :اكن ُّ
(و َه ْل َأ َّت عَ َىل ْاالن ْ َسان) .وقد ثبت أنه صىل هللا عليه وسمل اكن يدمي عىل ذل ،بس ند فيه
ِ
مقال ،ويف املصنف عن الشعيب رمحه هللا تعاىل قال" :ما شهدت ابن عباس ريض هللا
عهنام قرأ يوم امجلعة اإال (بتزنيل) و(هل أيت)".
واملداومة عىل ذل هو ما عليه أكرث أهل العمل ،وال بأس يف تركها أحيان ،س مي اإن خيش
أن يعتقد العامة وجوب ذل .وإامنا َ َمعد النيب صىل هللا عليه وسمل لقراءة هاتني السورتني
جفر امجلعة ملا اش متلتا عليه من ذكر خلق االإنسان ،والقيامة وما فهيا ،وما يتبع ذل ،وعالقهتام
الظاهرة بيوم امجلعة .وعليه مفا يفعهل البعض من قراءة جزء السجدة فقط من السورة ،فهو
من الخطاء ،ولو قيل ببدعية ذل مل يكن بعيدا ،وكذل قراءة سورة أخرى أو جزء أآخر
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فيه جسدة ،فهو أيضا من الخطاء .بل الس نة اإما قراءة السورتني اكملتني ،أو تركهام ،وقراءة
يشء أآخر من القرأآن .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/11/24هـ

حمك الرشاء من الباعة أثناء خطبة أو صالة امجلعة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن هذه املسأةل خيتلف حمكها بشلك كبري من امرأة لرجل .فاإن اكن املشرتي امرأة ،وتشرتي
من امرأة فال بأس مطلقا ،أو تشرتي ممن ال تلزمه صالة امجلعة ،كصيب دون البلوغ وحنوه،
أو رجل يف حمهل ،مق َع ٍد ،ال يقوى عىل اذلهاب لصالة امجلعة ،فال بأس أيضا .وال تشرتي
مطالب بصالة امجلعة ،فاإن هذا فيه االإمث من نحيتني :الول :معاونته
رجل ٍ
عل الصحيح من ٍ
عىل ترك الصالة ،وهو من التعاون عىل االإمث والعدوان ،والثاين :اإيقاعه يف بيع حمرم مأمور
برتكه ،فتدخل عليه املال بطريق حمرم .كام أنه لو اكنت املرأة يه البائع ،فال جيوز لها أيضا
البيع لرجل مطالب بصالة امجلعة ،وحيل أن تبيع المرأة ،وصيب ال تلزمه امجلعة ،أو لرجل غري
مطالب ابمجلعة .أما َّالر ُجل ،فال جيوز هل مطلقا البيع أو الرشاء بعد النداء الثاين للجمعة ،اإال
اإن مل يطالب بصالة امجلعة ،معال بقوهل تعاىل{َ :اي َأهيُّ َا َّاذل َين أ آ َمنُوا ا َذا ن ُود َي ل َّلص َالة م ْن ي َ ْوم
ْ ُْ َُْ ُ َ ِ
ون} [امجلعة ]9 :فاإن هللا
الْ ُج ُم َعة فَ ْاس َع ْوا ا َىل ذ ْكر َّاَلل َو َذ ُروا ال َب ْي َع َذلمك خ ْ ٌَري لمك ا ْن ك ْن ُ ْمت تَ ْعل ُم َ
ِ
ِ
تعاىل أمر برتك البيع ،وهو مس تلزم للمر برتك الرشاء؛ اإذ ال بيع اإال برشاء ،فاكتفي بذكر
أحدهام الس تلزامه للآخَر ،والمر برتك البيع عند نداء امجلعة اذلي خيرج بعده االإمام مس تلز ٌم
لبطالن البيع والرشاء ،وإان بطل البيع والرشاء مل يرتتب علهيام أآاثرهام من انتقال املكل اإىل
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البائع يف المثن ،وال اإىل املشرتي يف السلعة ،وهذا من أعظم ما يكون حرجا علهيام ،وما أوقع
فيه اإال اجله ُل العظ ُمي اذلي يعيشه الناس ،س مي مع أمئ ٍة ال ينهبون الناس عىل ذل .وأما من
قال :اإن البيع يصح ،وترتتب عليه أآاثره ،من انتقال املكل يف الع َوضني ،فهذا غري حصيح،
مصادم للآية ،خمالف لقوهل صىل هللا عليه وسمل( :من معل معال ليس عليه أمرن فهو رد)
اإذ لو حصحنا هل البيع بعد أن أمر الشارع برتكه صا َد َمنا الرش َع بذل ،فالمر برتكه أمر
ابإعدامه ،وتصحيحنا هل يوجب اإجياده ،وهذا مصادم ملراد الرشع .والواجب عىل الناس
التعاون عىل الرب والتقوى ،وعدم الرشاء البتة من الباعة الرجال اذلين تلزهمم امجلعة ،ومه
الكرثون قطعا أثناء اخلطبة أو الصالة ،وتعزيرمه بذل ،مع رضورة التنبيه علهيم بتحرمي البيع
ذل الوقت ،ونصحهم ابدلخول اإىل املساجد .واخلالصة - :أن الرجل ال جيوز هل البيع والرشاء
مطلقا ،أثناء اخلطبة أو الصالة ،اإن اكن مطالبا ابمجلعة ،وجيوز فمي لو مل يكن مطالبا هبا- .
أن املرأة جيوز أن تشرتي من امرأة مثلها أو صيب ال تلزمه امجلعة ،أو رجل ال يطالب بصالة
امجلعة ،وكذا لو اكنت يه البائع ،فيباح لها ذل مجيعا ،وحيرم علهيا البيع والرشاء عىل رجل
تلزمه امجلعة .وهللا ول التوفيق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/1/30هـ

هل يرتبط وقت امجلعة بوقت الظهر؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ان طالب مبتعث يف كندا وانمت تعرفون ان ادلراسه يف
اخلارج من يوم االثنني اىل يوم امجلعة
وسؤال هو ان يوم امجلعة عندن حمارضات توافق صالة امجلعة ولكن يف كندا عندمه صالاتن
يف نفس املسجد الاوىل الساعه الثانية عرش خيطب الامام والصاله الساعه الثانية عرش
وثالثون والصاله الثانية اخلطبة الساعه الواحده والنصف والصاله تقريبا الساعه الثانية
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي339 | .

وان اقدر اصيل مع الامام الاول ولكن املشلكه يه ان الصاله الاول مل يدخل وقت صالة
الظهر بعد الن وقت دخول صالة الظهر هنا هو الساعه الواحده والنصف هل جيوز ان
اصيل مع امجلاعة الاوىل او اصلهيا ظهر بعد انهتاء احملاظرات افيدون جزامك هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
وقت امجلعة أيخ الكرمي ليس مرتبطا بوقت الظهر ،اإمنا يبدأ مبكرا عنه ،فاإن صليت امجلعة
مع امجلاعة ،فليس بك حاجة الإعادة الظهر ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 11/6/1436هـ

صالة امجلعة خارج املسجد لعدم القدرة عىل الصالة داخهل
ماحمك الصالة خارج املسجد يوم امجلعة مع عدم اتصال الصفوف ووجود طريق يفصل بني
املصلني واملسجد  ،ومتر فيه الس يارات والناس ؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإذا اكن هذا يف مجموعة ،واضطررمت اإىل الصالة يف هذا املاكن ،مع مشاهدة املصلني ،فهو
اتصال حمكي ابلصفوف ،وال بأس به ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/28هـ
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ماذا يصنع بني خطبيت امجلعة
ماذا يفعل املصيل بني اخلطبتني يف صالة امجلعة وهل حصيح يرفع يديه ويدعو ربه أو يقرأ
الفاحتة؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من بدء اخلطبة اإىل اإقامة الصالة موضع ذكر ،فاإذا خطب االإمام فالواجب االإنصات
والسكوت وأن تصغى إاىل ا إالمام ،فاإذا سكت االإمام بني اخلطبتني فال بأس أن تذكر هللا،
أو تدعو ،فقد ذهب بعض أهل العمل اإىل أن ساعة االإجابة يوم امجلعة يه ما بني اخلطبتني،
وال ترشع قراءة الفاحتة ذلاهتا ،ول أن تقرأ من القرأآن مطلقا ،لكن ليس هناك مزية لسورة
معينة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/4هـ
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صالة العيدين:
التكبري املطلق والتكبري املقيد
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد عىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد..
اَلل يف َأ َّاي ٍم َّم ْعدُ ود ٍ
َات }البقرة.203 -
قال هللا تعاىل{َ :و ْاذ ُك ُرو ْا ِّ َ
وعن ابن عباس ريض هللا عهنام قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل( :ما من أايم
العمل الصاحل فهين أحب اإىل هللا من هذه الايم العرش) فقالوا :اي رسول هللا ،وال اجلهاد
يف سبيل هللا؟ فقال( :وال اجلهاد يف سبيل هللا اإال رجل خرج بنفسه وماهل فمل يرجع من
ذل بيشء).أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه ،وحصحه اللباين.
قال االإمام البخاري" :واكن معر ريض هللا عنه يكرب يف قبته مبىن فيسمعه أهل املسجد
فيكربون ويكرب أهل السواق حىت ترجت مىن تكبريا ،واكن ابن معر يكرب مبىن تكل الايم
وخلف الصلوات وعىل فراشه ويف فسطاطه وملسه وممشاه تكل الايم مجيعا ،واكنت مميونة
تكرب يوم النحر ،وكن النساء يكربن خلف أابن بن عامثن ومعر بن عبد العزيز ليال الترشيق
مع الرجال يف املسجد" .حصيح البخاري.
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قال الصنعاين" :فائدة :التكبري يف العيدين مرشوع عند امجلاهري" .س بل السالم ( / 2
.)492
واختلف أهل العمل يف الوقت اذلي يبدأ فيه التكبري يف الحضي ،ومىت ينهتيي ،فذهب بعض
أهل العمل اإىل أنه يكرب من صبح يوم عرفة اإىل العرص من أخر أايم الترشيق ،وهو قول معر
وعيل وابن عباس وابن مسعود وجابر وعامر.
وقال البعض :اإنه يكرب من ظهر يوم النحر اإىل صبح أآخر أايم الترشيق ،وهو املشهور من
مذهب الشافعية ،وقول للاملكية.
وذهب البعض اإىل أنه يبدأ بصالة الظهر من يوم عرفة وينهتيي عند عرص يوم النحر ،وهو
قول عند احلنفية.
والقرب أنه يبدأ من جفر عرفة اإىل أآخر أايم الترشيق.
قال احلافظ" :ومل يثبت يف يشء من ذل عن النيب صىل هللا عليه و سمل حديث ،وأحص
ما ورد فيه عن الصحابة قول عىل وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة اإىل أآخر أايم مىن.
أخرجه بن املنذر وغريه وهللا أعمل"  .فتح الباري (.)462/ 2
وقال ش يخ االإسالم" :أحص القوال يف التكبري اذلي عليه مجهور السلف والفقهاء من الصحابة
والمئة أن يكرب من جفر يوم عرفة اإىل أآخر أايم الترشيق عقب لك صالة ويرشع للك أحد
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أن جيهر ابلتكبري عند اخلروج اإىل العيد ،وهذا ابتفاق المئة الربعة" .مجموع الفتاوى (24
.)220/
وقال الش يخ محمد بن صاحل العثميني" :والصحيح يف هذه املسأةل أن التكبري املطلق يف عيد
الحضى ينهتيي بغروب الشمس من أآخر يوم من أايم الترشيق ،وعىل هذا فيكون فيه مطلق
ومقيد من جفر يوم عرفة اإىل غروب الشمس من أآخر يوم من أايم الترشيق" .الرشح املمتع
(.)221 / 5
وقد س ئل الش يخ ابن عثميني رمحه هللا تعاىل :هل يشرتط يف التكبري املقيد أن يكون بعد
الصالة اليت تقام جامعة ،أو يسن ولو صىل منفرد ًا؟
فأجاب فضيلته بقوهل :يكون مرشوع ًا سواء صىل االإنسان يف جامعة ،أو صىل منفرد ًا ،هذا
هو القرب.
وبعض العلامء يرى أنه ال يرشع اإال اإذا صىل يف جامعة.
وس ئل رمحه هللا تعاىل :ما صفة التكبري املطلق ،والتكبري املقيد؟
فأجاب بقوهل :صفة التكبري :هللا أكرب ،هللا أكرب ،ال اإهل اإال هللا ،وهللا أكرب هللا أكرب ،وهلل
امحلد ،أو يكرر التكبري ثالث مرات ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب.
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واملطلق هو اذلي يسن يف لك وقت ،واملقيد هو اذلي يسن يف أدابر الصلوات املكتوبة،
وقد ذكر العلامء رمحهم هللا أن املقيد اإمنا خيتص ابلتكبري يف عيد الحضى فقط من صالة
الفجر يوم عرفة اإىل عرص أآخر أايم الترشيق ،وأما املطلق فيسن يف عيد الفطر ،ويف عرش
ذي احلجة.
والصحيح أن املطلق يس متر يف عيد الحضى اإىل أآخر أايم الترشيق ،وتكون مدته ثالثة
عرش يوم ًا.
والس نة أن جيهر بذل الرجال ،وأما النساء فيرسرن به بدون هجر؛ لن املرأة مأمورة بفض
صوهتا ،ولهذا قال النيب صىل هللا عليه وسمل« :اإذا نبمك يشء يف صالتمك فليس بح الرجال،
ولتصفق النساء» ،ويه مهنية عن الالكم اخلاضع الهابط اذلي جير الفتنة اإلهيا.
وس ئل رمحه هللا :ما الفرق بني التكبري املطلق والتكبري املقيد ،ومىت يبدأ وقت لك مهنام،
ومىت ينهتيي؟
فأجاب :التكبري املطلق يكون يف موضعني:
الول :ليةل عيد الفطر ،من غروب الشمس ،اإىل انقضاء صالة العيد.
الثاين :عرش ذي احلجة من دخول الشهر ،اإىل جفر يوم عرفة ،والصحيح أنه ميتد اإىل غروب
الشمس من أآخر يوم من أايم الترشيق.
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والتكبري املقيد من انهتاء صالة عيد الحضى اإىل عرص أآخر أايم الترشيق.
والتكبري اجلامع بني املطلق واملقيد من طلوع الفجر يوم عرفة ،اإىل انهتاء صالة عيد الحضى،
والصحيح أنه اإىل غروب الشمس من أآخر يوم من أايم الترشيق.
والفرق بني التكبري املطلق ،والتكبري املقيد ،أن املطلق مرشوع لك وقت ال يف أدابر
الصلوات ،مفرشوعيته مطلقة ولهذا مسي مطلق ًا.
وأما املقيد مفرشوع أدابر الصلوات فقط ،عىل خالف بني العلامء يف نوع الصالة اليت يرشع
بعدها ،مفرشوعيته مقيدة ابلصالة ولهذا مسي مقيد ًا ،وهللا أعمل.
ويسن اجلهر ابلتكبري ،قال ابن قدامة" :ويس تحب أن يكرب يف طريق العيد وجيهر
ابلتكبري".املغين .225 / 2
وقال ابن حبيب" :من الس نة أن جيهر يف طريقه ابلتكبري والهتليل والتحميد هجر ًا يسمع نفسه
ومن يليه ،وفوق ذل" .مواهب اجلليل .577/2
أما الاجامتع عىل التكبري ،وقراءته بشلك جامعي خلف خشص وحنوه ،فهو من البدع.
س ئل الش يخ العثميني رمحه هللا تعاىل :عندن يف بعض املساجد جيهر املؤذن ابلتكبري يف
مكربات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول ،فهل هذا يعد من البدع؟
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فأجاب فضيلته بقوهل :هذا من البدع؛ لن املعروف من هدي النيب صىل هللا عليه وسمل
يف الذاكر أن لك واحد من الناس يذكر هللا س بحانه وتعاىل لنفسه فال ينبغي اخلروج عن
هدي النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه.
مسائل تتعلق بتكبري أايم الترشيق:
 اإذا صىل وحده يف أايم الترشيق هل يكرب وحده أم ال ؟ القرب أن المر يف ذل واسع،فلو َّكرب وحده لاكن حس نا ،كام هو مذهب مال والشافعية يف رواية ،ورواية يف مذهب
احلنابةل ،وهو قول صاحيب أيب حنيفة.
 لو نيس التكبري خلف الصالة فتذكر ،فاإن اكن قريب ًا َّكرب ،وإان طال الفصل سقط.قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا :القول الراحج أن هذا التكبري املقيد يسقط بطول الفصل ال
بروجه من املسجد ،وال حبدثه؛ لهنا س نِّة مرشوعة عقب الصالة ،وقد فاتت بفوات وقهتا،
ولنه اإذا طال الفصل مل يكن مقيد ًا ابلصالة .الرشح املمتع(.)224/ 5
 املس بوق ببعض الصالة ال يكرب اإال بعد الفراغ من صالته. التكبري خلف النوافل مس تحب عند بعض أهل العمل ،وقد تقدمت فتوى ابن عثمينيبذل.
 تكرب املرأة خلف الصلوات ،وال تهر به اإذا اكن عندها رجال أجانب.وهللا املوفق والهادي اإىل سواء السبيل
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/11/15هـ
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هل العيد عبادة؟
سؤال غاية يف العجب!! امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد
املرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مع حلول العياد الغريبة اليت ميارسها املسلمون ،مما يرد اإلهيم من غري املسلمني ،يشاركون
فهيا غريمه ،بلك سذاجة وختاذل وضعف ،وعدم اعتاز برشيعهتم ،يتكرر السؤال النجيب:
هل العياد من العبادات؛ حىت متنعون مهنا؟!!
واجلواب :اإن هللا تعاىل رشع العياد ،وجعل هلام من الحاكم الكثري ،مما يدل بدهية أن
العيد يف االإسالم قضية تعبدية ،وليس عادية من املباحات .فبداية :ملا قدم النيب صىل هللا
عليه وسمل املدينة وجدمه حيتفلون بعيدين ،فقال { :اكن لمك يومان تلعبون فهيام ،وقد أبدلمك
هللا هبام خريا مهنام ،يوم الفطر ،ويوم الحضى } رواه أبو داود والنسايئ .فهذا االإبدال من
هللا تعاىل ترشيعا؛ اإذ لو اكنت العياد من مجةل املباحات ،لرتكهم هللا تعاىل عىل ما مه عليه،
الفطر والحضى ،عُمل أن القضية ترشيعية ،وليست
فلام أبدهلم هللا تعاىل بعيدهيم عيدينَ :
عادية من مجةل املباحات كام يزمع هؤالء! اثنيا :رشع هللا يف هذين العيدين ما يدل عىل أهنام
من ال ُق َرب :فهام عىل رأس أفضل أايم الس نة ،الفطر هناية رمضان ،واحتفت به عبادة اإخراج
زاكة الفطر ،والحضى هناية العرش ،ويه أفضل أايم الس نة ،وفيه ترشع الحضية ،فالعيدان
يف أعظم أايم الس نة عند هللا تعاىل؛ ذلل نسب الفرح هبام ،وهو فرح رشعي حمض .رشع
هللا ليوم العيدين صالة خاصة هبام .رشع هللا فهيام التكبري ،قال تعاىل{َ :ول ُت ْمكلُوا الْع َّد َة
اَلل يف
اَلل عَ َىل َما هَدَ ُ ْامك } [البقرة .]185 :ويف الحضى قال هللا تعاىل{َ :و ْاذ ُك ُرو ْا ِّ َ
َول ُت َك ِّ ُربوا َّ َ
َأ َّاي ٍم َّم ْعدُ ود ٍ
َات }البقرة ،203 -يعين أايم العرش والترشيق ،واكن النيب صىل هللا عليه وسمل
يكرب يوم عرفة من صالة الغداة اإىل صالة العرص أآخر أايم الترشيق ،من حديث جابر ريض
هللا عنه .رشع هللا لبس أحسن الثياب يف هذين اليومني .رشع هللا تعاىل اذلهاب من
طريق والعودة من أآخر؛ اإظهارا للفرحة ولسامحة االإسالم .بل جاء التحذير أيضا من أعياد
غري املسلمني ،فعن اثبت بن الضحاك ريض هللا عنه قال " :نذر رجل أن ينحر اإبال ببوانة،
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فسأل النيب ﷺ فقال :هل اكن فهيا وثن من أواثن اجلاهلية ي ُعبد؟ قالوا :ال .قال :فهل اكن
فهيا عيد من أعيادمه؟ قالوا :ال .فقال رسول هللا ﷺ :أوف بنذرك ،فاإنه ال وفاء لنذر يف
معصية هللا ،وال فمي ال ميكل ابن أآدم" رواه أبو داود بس ند حصيح .فانظر كيف جعل النيب
صىل هللا عليه وسمل وجو َد عي ٍد من أعيادمه مان ًعا من الوفاء ابلنذر يف هذا املاكن؛ خش ية
فمل ُّ
لك هذا
وقوع مرد التش به هبم يف هذا الشأن؟! فلو مل يكن العيد يف االإسالم عبادةَ ،
إذن؟! وهل يعمل هؤالء جبهلهم مدى احنطاط أعياد املسلمني يف نفوسهم ،بيامن اهمتوا ابلعياد
ا ْ
اليت أحدثوها مه ،سواء عيد امليالد ،أم عيد الم ،أم الكريسامس أم غريه؟! بل الطامة أنه
يف بعض بدلان املسلمني ُجعل عيد الحضى والفطر مناس بة لزايرة القبور!!! وهللا املس تعان.
س بحانك اللهم وحبمدك ،نس تغفرك ونتوب اإليك وهللا املس تعان
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/5/7هـ

التكبري لي َةل عيد الفطر من السنن املهجورة
امحلد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني  ،وبعد
ون} أمر هللا تعاىل بتكبريه
قال تعاىل{َ :ول ُت ْمكلُو ْا الْع َّد َة َول ُت َك ِّ ُربوا َ
هللا عَ َىل َما هَدَ ُ ْامك َول َ َعل َّ ُ ْمك ت َ ْش ُك ُر َ
شكرا هل تعاىل عىل اإمتام
وتعظميه وشكره عند الفطر من أآخر يوم من رمضان ،وليةل العيدً ،
"حق عىل املسلمني اإذا رأوا
نعمته عىل العباد بامتم الصوم .قال ابن عباس ريض هللا عهنامٌّ :
هللا عهنام أن َّه اكن َجيه َُر ابلتَّكبري يو َم الفطر إاذا
يض ُ
هالل شوال أن يكربوا" .وعن ابن ُمع َر َر َ
غدا اإىل َّ
كرب .وقالت أم عطية يف النساء اإذا خرجن لصالة
خير َج االإما ُم ف ُي ِّ َ
املصىل ،حىت ُ
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كرب َن بتكبريمه" .ويسن التكبري يف السواق والطرق والبيوت وال ُفرش واملساجد
العيد" :ف ُي ِّ ْ
وادلاككني واحملالت ،وعند اذلهاب اإىل صالة العيد ،دون اجامتع عىل ذك ٍر ِّ ٍ
خاص ،إامنا يكرب
لك خشص يف خاصة نفسه .وينهتيي التكبري بروج االإمام اإىل صالة العيد.
فاحرصوا ابرك هللا فيمك عىل تكل الس نة كتب هللا لنا ولمك الجر ،وتقبل منا ومنمك الصيام
والقيام
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/9/28هـ

حمك ذهاب املتويف عهنا زوهجا لصالة العيد وامجلعة
السالم عليمك هل جيوز للمتويف عهنا زوهجا أن تذهب اىل صالة العيد ,وامجلعة؟؟؟
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادامت املرأة يف عدهتا ،فال جيوز لها اخلروج من البيت اإال حلاجة ابلهنار أو رضورة ابلليل،
وليس مث حاجة يف اخلروج اإىل صالة العيد أو امجلعة ،وعليه فال جيوز لها اخلروج ذلل،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 29/8/1435هـ
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صالة الاستسقاء:
ال يسن رفع اليدين يف ادلعاء يوم امجلعة اإال يف الاستسقاء.
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
امحلد هلل ِّ
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ف إان الصل يف ادلعاء رفع اليدين ،فقد تواتر هذا يف اخلري عن رسول هللا صىل هللا عليه
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل يَ ْرفَ ُع يَدَ يْه َح َّىت
اَلل َع ْن ُه قالَ :اك َن َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
وسمل ،ففي البخاري عن َأن َ ٍس َر َ
يُ َرى ب َ َي ُاض اب َط ْيه.
ِ
وعنده أيضا من حديث أنس ريض هللا عنه يف ِّقصة العرايب اذلي طلب من الرسول صىل
هللا عليه وسمل يف خطبة امجلعة أن يستسقي ،فرفع النيب صىل هللا عليه وسمل يدعو ورفع
الناس أيدهيم معه يدعون .أخرجه البخاري
َو َع ْن ُ َمع َر ْبن الْخ ََّطاب ريض هللا عنه قَا َل  :ل َ َّما َاك َن ي َ ْو ُم ب َ ْد ٍر ن ََظ َر َر ُس ُ
ول هللا صىل هللا عليه
وسمل ا َإىل الْ ُم ْرشك َني َو ُ ْمه َألْ ٌف َ ،و َأ ْ َ
َرش َر ُج ًال  ،فَا ْس َت ْق َب َل ن َُّيب هللا
حصاب ُ ُه ثَ َالثُمائ َ ٍة َوت ْس َع َة ع َ َ
صىل هللا عليه وسمل الْق ْب َ َةل ُ َّمث َم َّد يَدَ يْه فَ َج َع َل هيَ ْت ُف ب َربِّه  ،ي َ ُق ُ
ول  " :اللَّهُ َّم َأ ْجن ْز ل َما َوعَ ْدتَين
 ,اللَّهُ َّم أآت َما َوعَ ْدتَين " فَ َم َازا َل هيَ ْت ُف ب َربِّه َمادًّا يَدَ يْه َح َّىت َس َقطَ ردَا ُؤ ُه َع ْن َم ْنك َب ْيهَ .ر َوا ُه
ُم ْس ٌمل .
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وىس ْ َال ْش َعر ِّي ريض هللا عنه قال :ل َ َّما فَ َر َغ النَّ ُّيب صىل هللا عليه وسمل م ْن َخ ْي َ َرب
َو َع ْن َأيب ُم َ
ب َ َع َث َأ َاب عَام ٍر عَ َىل َجيْ ٍش ا َإىل َأ ْو َط ٍاس َو َذ َك َر الْ َحد َ
يث َو َأ َّن َأ َاب عَام ٍر ريض هللا عنه ُا ْستُ ْشهدَ
وىس َ :اي ْب َن َأيخَ ،أ َّم َرين النَّ ُّيب صىل هللا عليه وسمل ،فَ ُق ْل َ ُهل ْ :اس َتغْف ْر ل ,
فَ َقا َل َليب ُم َ
وىس  :فَ َر َج ْع ُت ا َإىل النَّ ِّيب صىل هللا عليه وسمل ،فَأَخ َ ْْربتُ ُه فَدَ عَا ب َما ٍء
َو َم َ
ات َأبُو عَام ٍر قَا َل َأبُو ُم َ
فَتَ َوضَّ أَ ُ َّمث َرفْ َع يَدَ يْه فَ َقا َل  " :اللَّهُ َّم ا ْغف ْر ل َع ْبدكَ َأيب عَام ٍر " َو َر َأيْ ُت ب َ َي َاض إابْ َط ْيه ُ َّمث قَا َل " :
اللَّهُ َّم ا ْج َع ْ ُهل ي َ ْو َم الْق َيا َمة فَ ْو َق َكث ٍري م ْن َخلْق َك َوم ْن النَّاس " متفق عليه .
وعن أيب هريرة ريض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه قال( :ا َّإن هللا َط ِّي ٌب
الس َفر ،أ َ
شعث أ ْغ َ َرب ،مي ُّد يديْه اإىل السامء:
ال يَقبل اإال َط ِّيب ًا) ،وفيه( :مث َذ َك َر َّالر ُج َل يطيل َّ
اي رب ،اي رب) رواه مسمل.
ابن رجب :هذا الالكم أشار فيه صىل هللا عليه وسمل اإىل أآداب ادلعاء ،وإاىل الس باب
قال ُ
اليت تقتيض اإجابَته ،وإاىل ما مينع من اإجابته ،فذكر من الس باب اليت تقتيض اإجاب َ َة ادلُّ عاء
السامء ،وهو من أآداب ادلُّ عاء اليت يُرىج بسبهبا اإجاب ُته.
أربعة  ...قال :الثالث :م ُّد يديه اإىل َّ
وعن سلامن عن النَّ ِّيب صىل هللا عليه وسمل ( :اإن هللا َح ٌّي كرمي يس ت ْحي اإذا رفع الرجل
اإليه يديه أن ُير َّدهُام صفر ًا خائبتني) أخرجه االإمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه.
ُورو َي حنوه من حديث أ ٍنس وجاب ٍر وغريهام.
والخبار يف ذل كثرية جدا.
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قال النَّ َووي يف رشح مسمل" :قد ثبت رفع يديه يف ادلعاء يف مواطن ،ويه أكرث من أن
ُ ْحت َىص .قال :وقد َ َمج ْع ُت مهنا حنو ًا من ثالثني حديث ًا من الصحيحني.
وقد صنف العلامء يف رفع اليدين يف ادلعاء ،فالبخاري كتاب "رفع اليدين يف الصالة" ذكر
فيه أربعة عرش حديث ًا يف رفع اليدين يف ادلعاء.
وللس يوطي رساةل يف ذل َّمساها ُّ
"فض الوعاء يف أحاديث رفع اليدين يف ادلعاء".
فهذا هو الصل من حيث امجلةل ،أن الس نة يف ادلعاء رفع اليدين.
أما يوم امجلعة واخلطيب خيطب ويدعو ويؤ ِّمن املسلمون عىل دعائه ،فليس من الس نة يف
تكل احلال رفع اليدين ،فقد أخرج مسمل من حديث عامرة بن رؤيبة ريض هللا عنه أنه رأى
برش بن مروان عىل املنرب رافعا يديه .فقال " :قبَّح هللا هاتني اليدين  ،لقد رأيت رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ما يزيد عىل أن يقول بيده هكذا ،وأشار ابإصبعه املس بحة".
وعن سهل بن سعد ريض هللا عنه قال" :ما رأيت رسول هللا شاهرا يديه قط يدعو عىل
منرب وال غريه ،ما اكن يدعو اإال يضع يديه حذو منكبيه ويشري ابإصبعه اإشارة".أخرجه أمحد
وأبو داود واحلامك وحصحه ووافقه اذلهيب.
الس نة أن ال يرفع يديه يف حال ادلعاء يف اخلطبة ويقترص عىل أن
قال البهيقي يف سننه" :من ُّ
يشري بأصبعه".
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واكن طاوس يكره دعاءمه اذلي يدعونه يوم امجلعة ،واكن ال يرفع يديه.
ويف الثر عن طاووس أن االإمام رفع يوم امجلعة يديه عىل املنرب ،فرفع الناس أيدهيم فقال
مرسوق" :قطع هللا أيدهيم" .أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه.
وعن غضيف بن احلارث الامثل قال :بعث ا ِّإل عبد املكل بن مروان فقال :اي أاب أسامء اإن قد
مجعنا الناس عىل أمرين .قال :وما هام؟ قال :رفع اليدي عىل املنابر يوم امجلعة ،والقصص
بعد الصبح والعرص .فقال :أما اإهنام أمثل بدعتمك عندي ،ولست ميبك اإىل يشء مهنام .قال:
مل؟ قال :لن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :ما أحدث قوم بدعة اإال رفع مثلها من الس نة،
فمتسك بس نة خري من اإحداث) .أخرجه أمحد  ،وإاس ناده حسن.
فاعترب هذا العمل من البدع ،ووافقه عىل ذل بعض أهل العمل.
قال الهبويت يف "كشاف القناع"(" :و) ي َُس ُّن أن (يدعو للمسلمني)؛ لن ادلعاء هلم مس نون
يف غري اخلُطبة ففهيا أوىل  ...يكره ل إالمام رفع يديه حال ادلعاء يف اخلطبة؛ قال اجملد :هو
بدعة وفاق ًا للاملكية والشافعية وغريمه( .وال بأس أن يشري ابإصبعه فيه) أي :دعائه يف اخلطبة".
وقال الشواكين يف النيل" :احلديثان املذكوران يف الباب يدالن عىل كراهة رفع اليدي عىل
املنرب حال ادلعاء وأنه بدعة".
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لكن عند النظر يف كون الصل يف ادلعاء هو رفع اليدين ،وهو الثابت عن رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل قوال ومعال ،جيد الوصف عليه ابلبدعية حمل نظر ،وغاية ما يقال بعدم السنية
يف هذا املقام؛ ذلا ال حيسن االإناكر عىل فاعهل ،لكن يعمل ابحلس ىن ،لن الصل معه.
تنبيه:
اَلل عَلَ ْيه َو َس َّ َمل َال يَ ْرفَ ُع يَدَ يْه
روى الْ ُبخَار ُّي َع ْن َأن َ ٍس ريض هللا عنه قَال "َ :اك َن النَّ ُّيب َص َّىل َّ ُ
يف َ
يش ٍء م ْن ُدعَائه االَّ يف اال ْست ْس َقاءَ ،و َأن َّ ُه يَ ْرفَ ُع َح َّىت يُ َرى ب َ َي ُاض اب َط ْيه".
ْ
ِ
ِ
فهذا احلديث محمول عىل رفع اليدين يف اخلطبة يوم امجلعة ،وليس مطلقا ،فمل يكن صىل هللا
شئ من ادلعاء يوم امجلعة -كام س بق يف حديث عامرة -اإال يف
عليه وسمل يرفع يديه يف ٍ
الاستسقاء ،وهذا يؤكد ما س بق من كون رفع اليدين يف غري الاستسقاء يوم امجلعة ليس
من الس نة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1434/7/23هـ
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متفرقات:
نوازل الصالة
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل وحصبه
امحلد هلل ِّ
أمجعني ،وبعد.
فاإن من أرشف ما فرض هللا عىل عباده الصالةَ ،تكل العبادة اليت فرضها هللا عىل نبيه صىل
هللا عليه وسمل يف السموات العىل لعلو مزنلهتا ،فرضها مخسني ،مث جعلها مخسا ،وجعل
أجرها أجر مخسني ،تكل الشعرية ،عالية املزنةل ،عظمية الفضل ،الركن العظم بعد
الشهادتني ،معود االإسالم ،الفاصل بني الكفر وا إالميان ،تكل العبادة اليت من أقاهما أقام
ادلين ،ومن هدهما هدم ادلين ،أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة ،فاإن صلحت أفلح
حفري بعبادة كتكل أن حيرص علهيا املسمل ،وأن تد من
وجنح ،وإان فسدت خاب وخرسٌّ ،
أهل العمل الاهامتم الكبري يف اإيضاهحا ،وتعلمي الناس أحاكهما ،وملا اكن شأهنُ ا شأ َن غريها من
كثريا من أهل العمل عىل
العبادات ،وقع فهيا مجةل من النوازل واملس تجدات ،المر اذلي محل ً
بيان أحاكم هذه النوازل ،وتكل املس تجدات ،مما دفعين مجلع أمه تكل النوازل واملس تجدات،
وبيان أحاكهما يف هذا املكتوب ،مس تفيدا من الكتاابت السابقة يف هذا الشأن؛ راجيا من
هللا تعاىل السداد والتوفيق ،وأن ينفع هبذا العمل االإسالم واملسلمني ،واكنت تكل النوازل
عىل النحو الآيت:
أوال :ما يتعلق ابلطهارة:
محل قارورة التحليل أو القسطرة أثناء الصالة:
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املتقرر رشعا أنه يشرتط لصحة الصالة طهارة البدن والثوب واملاكن ،وقد قام عىل ذل أدةل
ِّ
كثرية من الرشع احلنيف ،كام َّنص الفقهاء عىل أن من محل النجاسة بغري رضورة أن صالته
تبطل ،ففي املبدع " :فلو محل أآجرة ابطهنا جنس ،أو قارورة مسدودة الرأس فهيا جناسة،
مل تصح؛ لنه حامل لنجاسة غري معفو عهنا يف غري معدهنا أش به محلها يف مكه" املبدع / 2
 ،80ويف رشح منهتيى ا إالرادات " :أو محل قارورة ابطهنا جنس وصىل مل تصح صالته".
رشح منهتيى ا إالرادات .161 / 1
وعليه مفن اكن حيمل قارورة حتليل فاإنه ال جيوز هل أن يصيل هبا ،بل عليه جعلها عىل جانب،
مث يصيل بدوهنا ،بالف من حيمل القسطرة حلاجته اإلهيا ،ولنه ال ميكنه الاس تغناء عهنا،
أو يتضر بزنعها ،فاإنه يف هذه احلال يباح هل محلها معال بقواعد الرشع القاضية برفع احلرج،
ودفع املشقة؛ واليت مهنا أن حراسة النفس أوىل وأمه من رعاية رشط يف الصالة ،مع اشرتاط
اإغالق هذه القسطرة ابإحاكم ،حبيث ال يترسب مهنا شئ ،مع رضورة التنبُّه اإىل أنه مىت
تيرس نزعها بال رضر وجب ذل ،وإاال بطلت صالته ،جاء يف رشح منهتيى ا إالرادات ":وإان
ديم بيط جنس ،أو عظم جنس فصح اجلرح أو العظم مل
ُخيِّط ُج ٌ
رح أو ُجرب عظ ٌم من أ آ ٍِّ
تب إازالته -أي :النجس مهنام -مع خوف رضر عىل نفس ،أو عضو ،أو حصول مرض؛
لن حراسة النفس وأطرافها واجب وأمه من رعاية رشط الصالة" .رشح منهتيى ا إالرادات
.161 / 1
اثنيا :ما يتعلق بوقت الصالة:
الصالة يف البالد اليت يطول فهيا الليل أو الهنار ،أو ينعدم أحدهام:
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من املسائل اليت تناولهتا اجملامع الفقهية الصالة يف البالد اليت يطول هنارها أو ليلها ،ويف
بعض الحيان ينعدم ،واعتبار هذه املسأةل نزةل يه ابعتبار اش هتارها ،وورود السؤال عهنا،
وإاال فتكل البدلان موجودة عىل ِّمر الزمان ،وحسب قرار اجملمع الفقهيي ،وما صدرت فتوى
اللجنة ادلامئة ،فاإن تكل البالد قسامن:
أوال :بالد يامتيز فهيا الليل من الهنار بطلوع جف ٍر ،وغروب ٍ
مشس ،اإال أن هنارها أو ليلها يطول
جدًّا ،فالواجب عىل من هبا أن يصيل الصلوات امخلس يف أوقاهتا املعروفة رشع ًا؛ لعموم قوهل
الص َال َة ُدللُوك َّ
الش ْمس ا َىل غَ َسق الل َّ ْيل َوقُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر ا َّن قُ ْرأ آ َن الْ َف ْجر َاك َن َم ْشهُود ًا
تعاىلَ { :أقم َّ
ِ
ِ
الص َال َة َاكن َْت عَ َىل الْ ُم ْؤمن َني ك َتا ًاب َّم ْوقُو ًات } النساء -
ن
ا
} ا إالرساء  ،78 -وقوهل تعاىلَّ َّ { :
ِ
 ،103وملا ورد يف الس نة من توقيت للصلوات ،ويه كثرية جدا ،كحديث عبد هللا بن
معرو بن العاص ريض هللا عهنام أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال" :وقت الظهر اإذا
زالت الشمس ،واكن ظل الرجل كطوهل ما مل حيض العرص ،ووقت العرص مامل تصفر
الشمس ،ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق ،ووقت صالة العشاء اإىل نصف الليل
الوسط ،ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس ،فاإذا طلعت الشمس
فأمسك عن الصالة فاإهنا تطلع بني قرين ش يطان" أخرجه مسمل.
وغريه من الحاديث اليت وردت يف حتديد أوقات الصلوات امخلس ،ومل ِّتفرق بني طول
الهنار وقرصه ،أو طول الليل وقرصه ،ما دامت أوقات الصلوات مامتيزة ابلعالمات اليت بيَّهنا
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل.
يشق عليه الانتظار حىت يؤدهيا يف وقهتا ،اكلطالب واملوظفني والعامل أايم
لكن من اكن ُّ
أعامهلم ،فهل امجلع مع ًال ابلنصوص الواردة يف رفع احلرج عن هذه المة ،حسب ما ورد يف
قراري اجملمع الفقهيي االإساليم :الثالث يف دورته اخلامسة املنعقدة يف ربيع الآخر من عام
1402هـ ،والقرار السادس يف دورته التاسعة املنعقدة يف رجب من عام 1406هـ.
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اثنيا :اإن اكنت تكل البالد ال تغيب عهنا الشمس ،أو يس متر هنارها اإىل س تة أشهر ،ويس متر
ليلها س تة أشهر مث ًال ،وجب علهيم أن يصلوا الصلوات امخلس يف لك أربع وعرشين ساعة،
وأن يقدروا لها أوقاهتا وحيدِّ دوها معمتدين يف ذل عىل أقرب بالد اإلهيم تامتيز فهيا أوقات
الصلوات املفروضة بعضها من بعض ،ملا ثبت يف الصحيحني يف حديث ا إالرساء واملعراج من
أن هللا تعاىل فرض عىل هذه المة مخسني صالة لك يوم وليةل فمل يزل النيب صىل هللا عليه
وسمل يسأل ربه التخفيف حىت قال " :اي محمد اإهنن مخس صلوات لك يوم وليةل للك صالة
عرش فذل مخسون صالة  ..احلديث".
وملا ثبت يف حصيح مسمل من أن النيب صىل هللا عليه وسمل ح َّدث أحصابه عن املس يح
ادلجال فقيل هل ما لبثه يف الرض قال" :أربعون يوما ،يوم كس نة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة،
وسائر أايمه كايممك" فقيل :اي رسول هللا اليوم اذلي كس نة أيكفينا فيه صالة يوم؟ قال" :
ال ،اقدروا هل " أخرجه مسمل ،فمل يعترب اليوم اذلي كس نة يوم ًا واحد ًا يكفي فيه مخس
صلوات ،بل أوجب فيه مخس صلوات يف لك أربع وعرشين ساعة.
فيجب عىل املسلمني يف البالد املسؤول عن حتديد أوقات الصلوات فهيا أن حيددوا أوقات
صالهتم ،معمتدين يف ذل عىل أقرب بالد اإلهيم ،يامتيز فهيا الليل من الهنار ،وتعرف فهيا
أوقات الصلوات امخلس بعالماهتا الرشعية يف لك أربع وعرشين ساعة.
اثلثا :ما يتعلق ابس تقبال القبةل:
الصالة يف السفينة والطائرة والس يارة:
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قد يضطر املسمل يف بعض الحوال أن يصيل يف الس يارة أو السفينة أو الطائرة ،والصالة
يف هذه احلال ال ختلو من حالني :فاإما أن تكون نفةل ،فالصالة جائزة بلك حال ،وسواء قدر
عىل القيام أم مل يقدر ،وسواء اس تقبل القبةل أم مل يس تقبلها ،فقد اكن النيب صىل هللا عليه
وسمل يس بح عىل الراحةل ق َبل أي وج ٍه تو َّجه ،ويوتر علهيا ،غري أنه ال يصيل علهيا املكتوبة،
أخرجه البخاري ومسمل ،لكن اإن اس تطاع أن يبدأ الصالة متجها اإىل القبةل اكن أوىل ،وإاال
حفيث اكن و ُهج ُه صىل.
وإاما أن تكون الصالة فريضة ،فهذه املسأةل فهيا تفصيل :فاإن اكن يدرك الصالة يف وقهتا اإذا
وصل ،فالواجب أن يؤ ِّخر الصالة حىت يصلهيا اإذا وصل يف وقهتا ،حمافظا عىل قياهما وركوعها
وجسودها ،وإان اكن خيَش خروج الوقت ،فاإن اكنت الصالة تمع ملا بعدها ،واكن س يدرك
وقت الثانية ،فالوىل التأخري وامجلع ،أما اإن خيش خروج الوقت ،فهنا جيب عليه أن يصيل
حسب حاهل ،مع التنبه اإىل كون الواجب اس تقبال القبةل عند القدرة ،والقيام والركوع
اَلل َما ْاس َت َط ْع ُ ْمت }
والسجود ،وما جعز عنه من ذل سقط عنه ،معال بقوهل تعاىل { :فَات َّ ُقوا َّ َ
التغابن ،16-ولقول النيب صىل هللا عليه وسمل لعمران بن حصني ريض هللا عهنام واكن
مريضا" :ص ِّل قامئا ،فاإن مل تس تطع فقاعدا ،فاإن مل تس تطع فعىل جنب" .رواه البخاري،
ورواه النسايئ ابإس ناد حصيح وزاد" :فاإن مل تس تطع مفس تلقيا".
رابعا :ما يتعلق بسرت العورة:
محل املصيل لصور ذوات الرواح يف الصالة:
محل الصور يف الصالة يأيت يف صورتني:
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الوىل :محلها بشلك مس ترت يف جيبه ،اكلنقود والبطاقة واجلواز وحنوه.
الثانية :محلها بشلك ظاهر ،كن تكون يف القميص أو الثوب وحنوه.
أما الوىل :فقد اختلف أهل العمل يف كراههتا ،والصحيح جوازها بغري كراهة للضورة ،كام
صدر بذل فتوى اللجنة ادلامئة ،وهو ما اختاره مجع كبري من أهل العمل املعارصين ،اكلش يخ
ابن سعدي رمحه هللا ،وقد اكن السلف رمحهم هللا حيملون النقود االإفرجنية ،ويه ال ختلو
من الصور قطعا.
أما احلال الثانية :ويه ما اإذا ارتدى املسمل ثواب أو مقيصا حيمل صور ذوات أرواح ،فقد جاء
يف فتاوى اللجنة ادلامئة الآيت" :ال جيوز هل أن يصيل يف مالبس فهيا صور ذوات الرواح
من اإنسان أو طيور أو أنعام أو غريها من ذوات الرواح ،وال جيوز للمسمل لبسها يف غري
حق من عمل احلمك الرشعي".
الصالة ،وتصح صالة من صىل يف ثوب فيه صور ،مع االإمث يف ِّ
فتاوى اللجنة ادلامئة ( ،)179/6كام قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا" :اإذا اكن جاهال فال
يشء عليه ،وإان اكن عاملا فاإن صالته حصيحة مع االإمث عىل أحص قول العلامء رمحهم هللا،
ومن العلامء من يقول :صالته تبطل؛ لنه صىل يف ثوب حمرم عليه".
وبناء عليه فعىل املسمل أن حيتاط لمر دينه وصالته ،وأال يصيل يف هذه الثياب ،بل جيتنهبا
ما اس تطاع ،سواء يف الصالة أم يف غريها ،ويتأكَّدُ هذا يف الصالة.
خامسا :ما يتعلق بسرتة املصيل:
الصالة أمام ادلفاايت:
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مما ج َّد يف العرص احلديث أن كثريا من املساجد يوضع هبا دفاايت كهرابئية ،فهل يدخل هذا
يف اس تقبال النار يف الصالة ؟
من املتقرر عند كثري من أهل العمل كراهة اس تقبال النار يف الصالة ،ملا فيه من التش به مبن
يعبد النار ،قال ابن قدامة رمحه هللا" :ويكره أن يصيل اإىل نر" وقال أمحد" :اإذا اكن التنُّور
يف قبلته ال يصيل اإليه ،وكره ابن سريين ذل  ..وإامنا ُكره ذل؛ لن النار تعبد من دون هللا،
فالصالة اإلهيا تُش به الصالة لها" أ.هـ ،وقال سفيان" :يكره أن يوضع الرساج يف قبةل املسجد".
لهب ،أما املدفأة فليست من النار،
وإامنا ُكرهت الصالة أمام ما اكن نرا ابلفعل ،ذات مج ٍر و ٍ
ال ابلعرف ،وال ابللغة ،ومن َ َّمث فال يظهر كراهة يف اس تقبالها ،قال الش يخ ابن عثميني رمحه
هللا ملا س ئل عن الصالة أمام ادلفاايت ،وهل تدخل يف الصالة أمام النار ،فأجاب" :اختلف
العلامء ورمحهم هللا تعاىل يف الصالة اإىل النار :مفهنم من كرهها ،ومهنم من مل يكرهها ،واذلين
كرهوها عللوا ذل مبشاهبة عباد النار ،واملعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات اللهب،
أما ما ليس لها لهب فاإن مقتىض التعليل أن ال تكره الصالة اإلهيا ،مث اإن الناس يف حاجة اإىل
هذه ادلفاايت يف أايم الش تاء للتدفئة ،فاإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة مهنا أو قل َّ ْت ،وإان
يبق اإال أن
جعلوها عن أمياهنم أو شامئلهم مل ينتفع هبا اإال القليل مهنم ،ومه اذلي يلوهنا ،فمل َ
تكون أماهمم ليمت انتفاعهم هبا ،والقاعدة املعروفة عند أهل العمل أن املكروه تبيحه احلاجة ،مث
اإن هذه ادلفاايت يف الغالب ال تكون أمام االإمام ،وإامنا تكون أمام املأمومني وهذا خيفِّف
أمرها؛ لن االإمام هو القدوة؛ ولهذا اكنت سرتته سرتة للمأموم ،وهللا أعمل".
سادسا :ما يتعلق بصالة امجلاعة:
املسأةل الوىل :حضور املُد ِّخن صالة امجلاعة يف املسجد.
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املتقرر رشعا أن من ألك ثو ًما أو بصال أو ُك َّرااتً وحنوه ،مما هل رائة كرهية أنه مهنيي عن حضور
امجلاعة يف املسجد ،ففي الصحيحني عن ابن معر ريض هللا عهنام أن النيب صىل هللا عليه
وسمل قال" :من ألك من هذه الشجرة -يعين الثوم -فال يقربَ َّن مسجدن" ،وإامنا هنيى النيب
صىل هللا عليه وسمل عن ذل هذا لن هذا يؤذي ،وإايذاء املسمل ال جيوز ،وقد قـال هللا
ون الْ ُم ْؤمن َني َوالْ ُم ْؤمنَات بغ َْري َما ا ْكت َ َس ُبوا فَ َقد ْاحتَ َملُوا هبُ ْ َتا ًن َواثْامً ُّمبين ًا }
تعاىلَ { :و َّاذل َين ي ُ ْؤ ُذ َ
ِ
الحزاب.58-
وهذا مع كون هذه الامثر من املباحات ،فالعبد ال يأمث بألك الثوم أو البصل أو الكرات ،ومع
ذل هنيى الشارع احلكمي من َأ َلك شيئا من هذا أن يقرب املسجد ،وعليه مفن رشب ادلخان
حمرم يف قول
اكن أوىل ابملنع منه ،لكونه أقبح رائة ،مع كون ادلخان من حيث أصل احلمك َّ
أكرث العلامء ،ملا يرتتب عليه من رضر متحقق ملن يتعاطاه ،فقد قال تعاىلَ { :و َال تَ ْق ُتلُو ْا َأن ُف َس ُ ْمك
اَلل َاك َن ب ُ ْمك َرحميً }النساء  ،29 -وقال تعاىلَ { :و َال تُلْ ُقو ْا بأَيْد ُ ْ
يمك ا َىل الهتَّ ْلُ َكة َوأ َْحس ُن َو ْا
ا َّن ِّ َ
ِ
ِ
اَلل ُحي ُّب الْ ُم ْحس ن َني } البقرة  ،195 -وهو من اخلبائث أيضا ،وقد حرم هللا اخلبائث
ا َّن ِّ َ
ِ
بقوهلَ { :و ُحي ِّرم عَ ْلهيم اخل َ َبائ َث } العراف ?  ،157فيكون من رشب ادلخان وأّت امجلاعة
تناو ُل احملرم ،والثاين :اإيذا ُء املسلمني.
فعل حمظورين :الول ُ
املسأةل الثانية :متابعة االإمام عرب وسائل االإعالم املوجودة املرئية والسمعية:
يف كثري من الحيان يسمع املسمل الصالةَ ،ويه منقوةل عىل الهواء مبارشة من أحد املساجد،
أو ميكنه رؤية ذل عن طريق التلفاز ،فهل يرشع هل أن يصيل جامعة معهم يف مثل هذه
الحوال؟
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لقد وقع خالف يف هذه املسأةل ،غري أن الرحج هو عدم جواز الصالة عىل هذا النحو؛
رش ُعوا لَهُم
رش َاكء َ َ
وذل أن الصالة عبادة ،والعبادات توقيفية ،كام قال هللا تعاىلَ { :أ ْم لَه ُْم ُ َ
اَلل } الشورى  ،21 -ولن امجلاعة وردت يف الرشع عىل هيئة
ِّم َن ادلِّ ين َما ل َ ْم يَأْ َذن به َّ ُ
معينة ،ويه الاجامتع بني االإمام واملأمومني يف ماكن واحد ،ويف زمان واحد ،وإاذا اكن النيب
صىل هللا عليه وسمل قد قال " :ال صالة ملنفرد خلف الصف " أخرجه ابن حبان ،فاإذا اكن
املنفرد خلف الصف ال تصح صالته ،فكيف مبن اكن منفرد ًا عن الصف وعن امجلاعة؟!
كام أن هذا يلزم منه تعطيل صالة امجلاعة ،ويؤدي اإىل أن يصيل الناس يف بيوهتم ،وماذا لو
انقطع التيار الكهرابيئ؟! اإىل غري ذل من املفاسد ،وأما ما نص عليه الفقهاء من جواز صالة
امجلاعة يف البيوت اجملاورة للمسجد والقريبة منه ،فاإن هذا اإمنا يكون عند احلاجة ،كام اإذا
امتل املسجد ،وامتلت الطرقات ،واتصلت الصفوف ،فالبيوت اليت وصلهتا الصفوف ال
بأس أن يصيل أحصاهبا فهيا.
املسأةل الثالثة :متابعة املأموم ل إالمام اإذا اكن يسمعه عن طريق مكربات الصوت:
يف بعض الحوال يتيرس للشخص أن يكون قريبا ج ًّدا من املسجد ،حبيث ميكنه أن يس متع
ل إالمام وقراءته ،ورمبا رأآه ورأى املصلني ،وهذا يكرث يف الفنادق احمليطة ابحلرم امليك أو
املدين ،مفا حمك االئامتم ابإمام هذه املساجد يف تكل احلال؟
هذه املسأةل ال ختلو من صورتني:
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مالصق هل ،وبني بيته ،وبني املسجد منفذ،
الوىل :أن يكون الشخص جارا للمسجد ،بيته
ٌ
وهذا أمر قد يكون يف العرص احلديث يف غاية الندرة ،لكن مجهور العلامء عىل حصة متابعة
االإمام يف هذه احلال ،كام أنه ال تشرتط الرؤية وإامنا يكفي سامع الصوت ،واشرتط احلنابةل
أن تكون هناك رؤية ،فالبد أن يرى ِّ
املصيل االإما َم أو املأمومني ،أو بعضَ هم ،ولو يف بعض
الصالة.
والقرب أن هذا جائز ،وال تشرتط الرؤية أيضا ،وادلليل عىل ذل :حديث أسامء بنت أيب
بكر ريض هللا عهنام فاإهنا أتت عائشة ريض هللا عهنا حني خسفت الشمس ،والناس يصلون
قيام ًا ،فاإذا يه قامئة تصيل .أخرجه البخاري ,وما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه أن عائشة
ريض هللا عهنا اكنت تصيل يف بيهتا بصالة االإمام ،وقد اكنت بيوت النيب صىل هللا عليه
وسمل لها فتحات عىل املسجد.
الثانية :أن تكون هذه البيوت غري مالصقة للمسجد ،أو مالصقة للمسجد ،وليس بيهنا وبينه
منفذ ،فهل يصح لحصاب هذه البيوت أو الفنادق أن يتابعوا فهيا ا إالمام ،ومه يسمعونه أو
يرونه من الرشفات مثال؟
يف حنو هذه املساةل س ئل ش يخ االإسالم رمحه هللا ،فقد س ئل عن احلوانيت اجملاورة للجامع
من أرابب السواق اإذا اتصلت هبم الصفوف ،فهل توز صالة امجلعة يف حوانيهتم؟
فقال رمحه هللا:
"أما صالة امجلعة وغريها فعىل الناس أن يسدوا الول فالول كام يف الصحيحني عن النيب
صىل هللا عليه وسمل أنه قال " :أال تصفون كام تصف املالئكة عند رهبا ؟ قالوا  :وكيف
تصف املالئكة عند رهبا؟ قال :يسدون الول فالول ويرتاصون يف الصف " ،فليس لحد
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أن يسد الصفوف املؤخرة مع خلو املقدمة ،وال يصف يف الطرقات واحلوانيت مع خلو
املسجد ،ومن فعل ذل اس تحق التأديب ،وملن جاء بعده ختطيه ،ويدخل لتمكيل الصفوف
املقدمة ،فاإن هذا ال حرمة هل  ..بل اإذا امتل املسجد ابلصفوف صفوا خارج املسجد ،فاإذا
اتصلت الصفوف حينئذ يف الطرقات والسواق حصت صالهتم ،وأما اإذا صفوا وبيهنم وبني
الصف الآخر طريق مييش الناس فيه مل تصح صالهتم يف أظهر قول العلامء ،وكذل اإذا اكن
بيهنم وبني الصفوف حائط حبيث ال يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبري من غري حاجة،
فاإنه ال تصح صالهتم يف أظهر قول العلامء ،وكذل من صىل يف حانوته والطريق خال مل
تصح صالته ،وليس هل أن يقعد يف احلانوت ،وينتظر اتصال الصفوف به ،بل عليه أن
يذهب اإىل املسجد فيسد الول فالول.
وقال رمحه هللا" :اإن اتصلت الصفوف فال بأس ابلصالة ملن تأخر ومل ميكنه اإال ذل ،وأما
اإذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ،ويرتك ادلخول اإىل املسجد اكذلين يقعدون يف احلوانيت،
فهؤالء خمطئون خمالفون للس نة" .مجموع الفتاوى .411 - 409 / 23
وهذا هو الصحيح يف هذه املسأةل :أن الصفوف إاذا اتصلت فلحصاب البيوت أو اذلين يف
الفنادق أن يأمتوا هبذا ا إالمام ،وهذا برشط عدم تع ُّمد ترك امجلاعة ،أما اإذا مل تتصل ،أو
اتصلت وقد تعمدوا ترك امجلاعة ،فاإنه ال يصح؛ وذل أن امجلاعة لها هيئة رشعية ،والصل
يف العبادات التوقيف ،وهيئهتا الرشعية يه ما ورد عن النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه
ريض هللا عهنم ،ابالجامتع يف ماكن واحد وزمان واحد ،فاإذا اتصلت الصفوف فاإهنا تأخذ
حمك هذا املاكن ،فيصبح املاكنن يف حمك املاكن الواحد ،ففي هذه احلال ال بأس أن يصلوا
يف بيوهتم ويتابعوا االإمام ،أما ماعدا ذل فالصواب أن املتابعة ال تصح ،وأما املرأة فيباح لها
هذا مطلقا؛ لهنا غري مطالبة ابحلضور اإىل املسجد أصال ،لكن برشط اتصال الصفوف،
حىت تأخذ هذه الصورة حمك امجلاعة.
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املسأةل الرابعة :تقدم املأمومني عىل املصلني:
يف الآونة الخرية أصبح أعداد املصلني يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي كبريا جدا ،مما
اس تدعى أن يصيل البعض متقدِّ ما عىل االإمام ،وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي يف اجلديد،
وأمحد يف املشهور عنه اإىل أن صالة املأموم متقدِّ م ًا عىل اإمامه ابطةل بال عذر ،وسواء اكنوا
غري املتعمد ،وتصح الصالة
يسري ُ
يض التقد ُم ال ُ
معه يف نفس ادلور أو أعىل أو أسفل ،وال ُّ
مع العذر عىل الصحيح من أقوال أهل العمل؛ اإذ الواجبات تسقط ابلعجز ،وترك التقدم عىل
االإمام غايته أن يكون من الواجبات ،وهذا يف معوم املساجد.
أما املسجد احلرام ،فقد َّنص الفقهاء عىل أن التقدم عىل االإمام اإذا اكن يف اجلهة اليت هو فهيا
فالصالة ابطةل ،أما اإذا اكن يف غري هجته ،فالصالة حصيحة ،قال يف كشاف القناع " :إاذا
اس تدار الصف حولها -أي الكعبة -فال بأس بتقدم املأموم اإذا اكن يف اجلهة املقابةل ل إالمام -
يعين يف غري هجة االإمام -لنه ال يتحقق تق ُّد ُمه عليه" .ا.هـ ،وقال أيض ًا" :وقال يف املبدع:
فاإن اكن املأموم أقرب يف هجته من االإمام يف هجته جاز ،فاإن اكن يف هجة واحدة بطلت"
ا.هـ.
سابعا :ما يتعلق بصالة امجلعة:
املسأةل الوىل :احلديث أثناء خطبة امجلعة من ق َبل القامئني عىل املسجد:
مما اس تقر يف الرشع االإساليم احلنيف وجوب اس امتع خطبة امجلعة ،وحترمي الالكم أثناءها،
حىت جاء وعيد يف الالكم أثناءها ،اإال ما اكن ملصلحة املسلمني ،أو مصلحة الصالة ،ففي
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الصحيحني عن أيب هريرة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال " :اإذا قلت
لصاحبك يوم امجلعة أنصت واالإمام خيطب فقد لغوت " ،وعند أمحد وأيب داود " :ومن لغا
فليس هل مجعة ".
كام ورد بعض النصوص ادلاةل عىل جواز تلكم االإمام مع املأموم أثناء اخلطبة ،من ذل
حديث أنس ريض هللا عنه املتفق عليه يف الاستسقاء ،وفيه أن الرجل تلكم مع النيب صىل
هللا أن يغيثنا"
هللا عليه وسمل فقال" :هلكت الموال وانقطعت الس بل وجاع العيال فا ْد ُع َ
فرفع النيب صىل هللا عليه وسمل يديه فقال " :اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا ..احلديث " ،وكذل
معر عىل عامثن ريض هللا عهنام تركَ الغسل يوم امجلعة ،وغريه.
أنكر ُ
وعليه فالصحيح أن احلديث بني املصلني ال جيوز ،وجيوز مع االإمام ،غري أنه ملا اكنت املصلحة
كبرية يف حديث العامل بعضهم لبعض يف املساجد الكبار ،اكملسجد النبوي واملسجد احلرام،
أجاز العلامء هذا احلديث ملا يرتتب عليه من مصلحة ،وبه صدرت فتوى اللجنة ادلامئة ،فقد
أفتوا القامئني ابملسجد احلرام اذلين يرت ِّبون الناس وينظموهنم ومينعوهنم من اجللوس ابملمرات
 ..اإخل بأن معلهم هذا جائز لع َظم املصلحة ،أما ماعدا ذل يف بقية املساجد فالصل يف ذل
أهنم يس متعون ويرتكون معلهم.
املسأةل الثانية :العمل أثناء اخلطبة كنقلها ،أو اإصالح مكربات الصوت ،أو اإصالح أهجزة
التسجيل:
احلمك يف العمل أثناء اخلطبة أ ُّ
خف منه يف احلديث والتلكُّم؛ اإذ ال مينعه معهل من أن يس متع
اإىل اخلطبة ،ويدل ذلل حديث أيب هريرة ريض هللا عنه أن سليك الغطفاين ريض هللا
عنه ملا دخل والنيب صىل هللا عليه وسمل خيطب قال لـه الرسول صىل هللا عليه وسمل:
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أصليت ركعتني؟ قال :ال ,قال :مق فصل ركعتني" .فكونه يصيل ركعتني أثناء اخلطبة فهذا
معل.
كام َّنص الفقهاء عىل أن من رأى منكر ًا أثناء اخلطبة فهل أن يشري اإىل صاحب املنكر أن
نعاس فاإن هل أن يتحول
ينهتيي عن منكره ،وأيض ًا أجازوا الرشب أثناء اخلطبة ،وأن من حلقه ٌ
من ماكن اإىل ماكن ،وهل أن يس تاك اإذا احتاج اإليه لطرد النعاس.
وبناء عليه فاإنه ال بأس ابلعمل عىل اإصالح مكربات الصوت أثناء اخلطبة ،أو التسجيل لنقل
اخلطبة ،أو فرش احلرص والفرشات وحنوه من العامل.
املسأةل الثالثة :ترمجة اخلطبة بعد الصالة ملن ال يتلكم ابلعربية:
اختلف أهل العمل يف اشرتاط كون اخلطبة ابلعربية أم ال ،فذهب املالكية والشافعية اإىل
وفصل احلنابةل يف ذل،
اشرتاط كوهنا ابلعربية ،وذهب احلنفية اإىل أهنا تصح بلك لغةَّ ،
فاشرتطوا أن تكون ابلعربية ،اإال مع العجز ،فيجوز أن تكون بغري العربية ،ولعل القرب يف
هذه املسأةل التفصيل الآيت:
ففي احلال اليت ال يفهم فهيا املس متعون اللغة العربية ،فاإن اخلطبة تكون بلغهتم ،معال بقوهل
تعاىلَ { :و َما َأ ْر َسلْنَا من َّر ُسولٍ االَّ بل َسان قَ ْومه ل ُي َب ِّ َني لَه ُْم } اإبراهمي  ،4 -فاإن جاز هذا يف
ِ
أصل الرساةل ،ففي فروعها من ابب أوىل.
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ويف احلال اليت يفهم فهيا املس متعون العربية ،مع وجود البعض ممن ال يفهم العربية ،فالواجب
أن تكون اخلطبة ابلعربية ،وترتمج اخلطبة لغري العرب ،سواء يف أوراق تعطى هلم أثناء
اخلطبة ،أو عن طريق سامعات ،أو يقوم أحدمه برتمجهتا بعد الصالة ،وال يض ذل اإذن؛
حيث احلاجة تقتضيه ،اإذ املقصود من اخلطبة نفع املسلمني ،وال حيصل هلم هذا املقصود اإال
مبثل هذا الطريق.
اثمنا :ما يتعلق ابلذان:
املسأةل الوىل :الذان عن طريق املسجل أو االإذاعة ومتابعته:
يأيت يف هذا الصدد مسألتان:
الوىل :هل ميكن الاكتفاء ابلذان عن طريق التسجيل أو االإذاعة؟ الصحيح يف هذه املسأةل
أنه ال يكتفى ابلذان عن طريق االإذاعة أو التسجيل يف املساجد ،وأن املرشوع أن يُؤدَّى
الذان ابلصيغة الرشعية املعروفة ،مع نية املؤذن والنطق الصحيح بألفاظ الذان ،وذل أن
الذان عبادة ،والعبادات توقيفية ،فيجب الوقوف فهيا عند ما رشعه هللا ورسوهل صىل هللا
عليه وسمل ،وقد رشع النيب صىل هللا عليه وسمل الذان عىل النحو املعهود ،أما التسجيل
أو االإذاعة ،فهذا اإمنا هو حاكية صوت املؤذن ،واذلي قد يكون متوفِّيًا يف كثري من الحيان،
يفوت كثري ًا من سنن الذان وأآدابه وأحاكمه؛ اكلنية والالتفات ميين ًا
كام أن هذا املسجل ِّ
وشام ًال ،والطهارة ،واس تقبال القبةل  ..اإخل؛ فلهذا فاإن الذان من هذا املسجل أو االإذاعة غري
حصيح ،وال يسقط به فرض الكفاية ،وال جيزئ ،وال ترتتب عليه أحاكم الذان.
الثانية :يف حال ما اإذا ُأعلن الذان عرب االإذاعة ،ل إالعالم بدخول الوقت ،كام هو احلال يف
كثري من بالد املسلمني ،فهل تُرشع متابعته؟ الذان يف هذه احلال اإما أن يكون عىل الهواء
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مبارش ًة من أحد املساجد ،فترشع حينئذ متابعته؛ لنه متابع ٌة ملؤ ِّذ ٍن ابلفعل ،وال بأس بتكرار
املتابعة عند سامع أكرث من مؤذن ،ويف أكرث من بدل.
وإاما أن يكون ُمس َّجال قدميا ،فال يرشع عىل الرحج متابعته؛ لن النيب صىل هللا عليه وسمل
قال " :اإذا مسعمت النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن " أخرجه البخاري ومسمل من حديث
أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه ،وهذا ليس مؤ ِّذن ،اإمنا هو حاكية صوته احملفوظ.
املسأةل الثانية :التفات املؤذن أثناء الذان يف مكربات الصوت:
الثابت من فعل بالل ريض هللا عنه مؤ ِّذن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الالتفات ميينا
وشامال يف الذان ،فعن أيب حجيفة ريض هللا عنه أنه رأى بالال ريض هللا عنه يؤذن ،قال:
"جفعلت أتتبع فاه هاهنا ميين ًا وشام ًالَ ،ح عىل الصالةَ ،ح عىل الفالح"رواه مسمل.
لكن هذا الفعل اإمنا رشع من أجل اإيصال الصوت اإىل الناس ،ملن يؤذن من فوق املنارة،
فيسمع من عن ميينه ،وعن يساره ،أما مع امليكروفون ،فاإن السامعات توضع حبيث توزع
الصوت ميينا وشامال ،فال يظهر فائدة من التفات املؤذن عن الميني والشامل ،بل اإن هذا
يؤدي اإىل اإضعاف الصوت ،قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا " :تنبيه :احلمكة من الالتفات
ميينا وشامال اإبالغ املدعوين من عىل الميني وعىل الشامل ،وبناء عىل ذل ال يلتفت من أ َّذن
مبكرب الصوت؛ لن االإسامع يكون من السامعات اليت يف املنارة؛ ولو التفت لضعف الصوت؛
لنه ينحرف عن الآخذة " الرشح املمتع" (.)60 /2
وقال رمحه هللا  " :فاذلي أرى يف مسأةل مكرب الصوت الآن أنه ال يلتفت ميين ًا وال شام ًال،
ال يف َح عىل الصالة ،وال يف َح عىل الفالح ،ويكون الالتفات الآن ابلنس بة للسامعات،
فينبغي أنه جيعل مث ًال يف املنارة سامعة عىل الميني وسامعة عىل الشامل " انهتيى من اللقاء
املفتوح (.)17 /155
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اتسعا :ما يتعلق ابملسجد:
البناء فوق املسجد:
اختلف أهل العمل يف البناء فوق املسجد ،مفهنم من منعه مطلقا ،ومهنم من اعتربه مكروها،
تبولٍ وحنوه ،كام جاء يف كتب احلنفية ،قال
لك
ٍ
ملا يقع فيه من جامعٍ ونو ٍم وأ ٍ
تغو ٍط و ُّ
ورشب و ُّ
احلصفيك (" :و ) كره حترميا ( الوطء فوقه  ,والبول والتغوط ) لنه مسجد اإىل عنان السامء".
أهـ ،ومهنم من أجازه مطلقا للحاجة ولغري احلاجة ،ومن أهل العمل من أجاز البناء أسفهل،
دون أعاله.
والرحج يف هذا أنه اإذا ُأنشئ املسجد مس تقال اكن سقفه وما عاله اتبعا هل ،جاراي عليه
حمكه ،بناء عىل القاعدة املتقررة رشعا من كون الهواء اتبعا للقرار ،فال جيوز بناء سكن أو
مستشفى وحنوه عليه ،أما اإذا اكن املسجد طارئا عىل املسكن ،كام ما لو بىن خشص مزنال
ذا طوابق ،وجعل أحد هذه الطوابق مسجدا ،ففي هذه احلال جيوز ،ومل يكن ما فوقه اتبعا
هل ،وهذا ما صدرت به فتوى اللجنة ادلامئة ،واختاره الش يخ ابن ابز وابن عثميني رمحهام هللا.
وهللا ول التوفيق ،وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني.
كتبه:د .محمد بن موىس ادلال
يف 1431/12/21هـ

التَّ َو ُّرك املس نون
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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التَّ َو ُّرك املس نون دلت الس نة عىل أن التورك اإمنا يرشع يف التشهد الثاين من صالة ذات
تشهُّدَ ْين .فيرشع يف التشهد الخري من صالة الظهر والعرص واملغرب والعشاء .وال يرشع
يف لك صالة ثنائية ،اكلفجر أو الرواتب ،أو الاستسقاء وحنوه .وال يرشع يف الوتر اإن اكن
بتشهد واحد ،وهو الكرث يف صفات الوتر .أما اإن اكن بتشهدين ،كام لو صىل تسعا متصةل،
فاإنه يتورك يف الخري مهنام .وصفته :أن يقعد عىل الورك اليرس ،مث يفرش رجهل اليرسى،
وخيرهجا من اجلانب المين من حتت قدمه الميىن ،بعد أن ينصهبا .وجاء يف صفته أن يفرش
القدمني عىل نفس الصفة السابقة .لكتا الصفتني وردات عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
وفقمك هللا
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف1440/12/11:هـ

الوقت أآكد أراكن الصالة
السالم عليمك ان طالبة ىف الثانوية العامة بأخذ دروس تقوية ىف مراكز تعلميية ولكن مواعيد
ادلروس تتعارض مع مواعيد الصالة مما يتسبب يف ضياعها عيل علام بأن املركز يوجد به
رجال كثري وال اس تطيع الصالة فيه وان أدرس منازل اي ىف املزنل ال أذهب اىل املدرسة
لظروف ولك اعامتدي عىل هللا مث هذه ادلروس مفاذا أفعل أفتوين جزامك هللا لك خري.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني نبينا محمد ،وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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اعلمي أخيت الكرمية أن الوقت أ آكد أراكن الصالة ،وال جيوز حبال اإخراج الصالة عن وقهتا،
ومن مث أجاز الشارع يف صالة اخلوف يف احلروب وحنوها أجاز تغيري هيئة الصالة من أجل
احملافظة عىل وقهتا ،ومل جيز اإخراهجا عن وقهتا ،ذلل عليك احملافظة عىل الصالة يف وقهتا،
والمر همام يكن ميسور ،وس تجدي طريقة قطعا ،ولو يف أي نحية يف هذا املركز ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف22/7/1433 :هـ

الصالة أمام ادلفاايت ليس من اس تقبال النار
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فاإن مما ج َّد يف العرص احلديث أن كثريا من املساجد يوضع هبا دفاايت كهرابئية ،ويرد سؤال
كثريا ،وهو :هل يدخل هذا يف اس تقبال النار يف الصالة ؟
من املتقرر عند كثري من أهل العمل كراهة اس تقبال النار يف الصالة ،وقد ورد فيه حديث
ضعيف جدا ،لكن العةل الصحيحة يف كراهة هذا ما فيه من التش به مبن يعبد النار ،قال ابن
قدامة رمحه هللا" :ويكره أن يصيل إاىل نر" وقال أمحد" :اإذا اكن التنُّور يف قبلته ال يصيل
اإليه ،وكره ابن سريين ذل  ..وإامنا ُكره ذل؛ لن النار تعبد من دون هللا ،فالصالة اإلهيا
ت ُش به الصالة لها" أ.هـ ،وقال سفيان" :يكره أن يوضع الرساج يف قبةل املسجد".
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وهذا أصل متقرر يف الرشيعة محلاية جناب التوحيد ،وعدم التش به بأهل الباطل من كفار
وفساق ومن شاهبهم ،وأعظم ما يقع فيه الهنيي ما اكن طريقا للتش به ابلكفار ،كعبدة النار،
ومن يسجد للشمس عند رشوقها وغروهبا ،فنجد الرشيعة العادةل احلكمية تغلق الباب عن
مشاهبة هؤالء يف مرد الصورة الظاهرة ،مع كون العبارة ابلقلوب ،ولكن حتقيقا للتوحيد،
وتوحيد العبادة هلل الواحد الحد ،ظاهرا وابطنا.
لهب ،أما املدفأة
كام جيب أن يعمل أنه اإمنا ُكرهت الصالة أمام ما اكن نرا ابلفعل ،ذات مج ٍر و ٍ
فليست من النار ،ال ابلعرف ،وال ابللغة ،ومن َ َّمث فال يظهر كراهة يف اس تقبالها ،قال الش يخ
ابن عثميني رمحه هللا ملا س ئل عن الصالة أمام ادلفاايت ،وهل تدخل يف الصالة أمام النار،
فأجاب" :اختلف العلامء ورمحهم هللا تعاىل يف الصالة اإىل النار :مفهنم من كرهها ،ومهنم من
مل يكرهها ،واذلين كرهوها عللوا ذل مبشاهبة عباد النار ،واملعروف أن عبدة النار يعبدون
النار ذات اللهب ،أما ما ليس لها لهب فاإن مقتىض التعليل أن ال تكره الصالة اإلهيا ،مث اإن
الناس يف حاجة اإىل هذه ادلفاايت يف أايم الش تاء للتدفئة ،فاإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة
مهنا أو قل َّ ْت ،وإان جعلوها عن أمياهنم أو شامئلهم مل ينتفع هبا اإال القليل مهنم ،ومه اذلي يلوهنا،
يبق اإال أن تكون أماهمم ليمت انتفاعهم هبا ،والقاعدة املعروفة عند أهل العمل أن املكروه
فمل َ
تبيحه احلاجة ،مث اإن هذه ادلفاايت يف الغالب ال تكون أمام االإمام ،وإامنا تكون أمام املأمومني
وهذا خيفِّف أمرها؛ لن االإمام هو القدوة؛ ولهذا اكنت سرتته سرتة للمأموم ،وهللا أعمل".
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/1/61هـ
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حمك خمتة القرأآن امجلاعية عىل الواتس ،وحمك املليونيات وامحلالت ،مكليونية الصالة
عىل النيب صىل هللا عليه وسمل ،ومحةل الاس تغفار ،وحنوه.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإنه يكرث جدا السؤال عن قراءة وخمت القرأآن جامعيا عىل الواتس ،وحنوه ،وعىل امحلالت
اليت يدش هنا بعضهم بقوهل :محةل الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل ،وماشابه ،فأقول فهيا
وابهلل التوفيق:
هذا اخلامتت وامحلالت مهنا ما هو موافق للرشع ،ال تشوبه البدعة ،ومهنا ما هو خطأ يف
لصح ،ومهنا ما هو بدعة ،ال جيوز نرشه أو التعاون عىل ذل ،عىل
صياغته ،ولو عُدِّ ل َّ
التفصيل الآيت:
أوال :القراءة امجلاعية.
فاإن اكنت املرأة يف بيهتا ،تقرأ مع زميالهتا ،عرب الواتس ،ولك قارئة تقرأ جزءها ،فهل صور:
جزءا ،و ُّمير عليه امجليع ،حبيث تقرأ الوىل اجلزء الول،
الوىل :أن تكون القارئة حبيث تقرأ ً
اجلزء الثاين ،مث الثالث اإىل
مث الثانية أيضا اجلزء الول ،مث الثالثة مث الرابعة ،مث يبدأن مجيعا َ
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أآخر املصحف ،وتكتب اليت عليه ادلور" :مت" ،فهذا ال حرج فيه البتة ،سواء اكن بصوت
أم غريه ،وال بدعة يف هذا.
ولو انهتوا مجيعا من املصحف يصح أن يقال :خمتن املصحف.
الصورة الثانية :أن تقرأ الواحدة اجلزء الاول ،مث الثانية اجلزء الثاين ،مث الثالثة اجلزء الثالث،
فال بأس يف ذل أيضا ،وهو خالف الوىل ،اإال اإن اس تطعن أن متر القارئة عىل لك أجزاء
القرأآن ،فال بأس ،لكن هذا ال يسمى خمتة ،حىت تقرأ القارئة الثالثني جزءا ،ولو أهنا قرأت
الول ،مث مسعت من الثانية اجلزء الثاين ،ومن الثالثة اجلزء الثالث ،اكن أفضل ،وال يسمى
أيضا خمتة ،حىت تقرأ الثالثني جزءا ،وال جيزهئا السامع عن القراءة ،بل حىت ختمت البد أن
تقرأ املصحف اكمال ،وهذا من أكرث ما أسأل عنه ،وليس فيه بدعة أيضا ،لكنه من الخطاء
يف تسميته خمت ًة.
وحقيقة هذه الصورة واليت قبلها أن القارئة ما زادت عىل أن قرأت جزءا من القرأآن يف بيهتا،
ابلرتتيب مع الخرايت يف بيوهتن ،فأين البدعة يف ذل؟!
فاإن أضيف اإىل ذل القراءة والتسميع ابلصوت عرب الربامج املعدة ذلل ،فهو أعظم وأمكل،
وحيصل به ما حيصل ابذلهاب للمسجد وزايدة المن وحفظ النفس بعدم خروهجا من البيت.
الصورة الثالثة :أن جيمتعن عىل قراءة حمدثة ،كن يقفن عن أآية معينة ،ويكررهنا عددا من
املرات ،أو يرفعن أصواهتن عند أآايت معينة ،أو يكررن جزءا معينا عددًا من املرات ،وحنو
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ذل ،أو يربطن القراءة بأزمان خاصة يعتقدن فضلها بغري دليل ،كهنار امجلعة أو ليلهتا أو
عرص يوم الربعاء وحنوه ،فهذا ال جيوز ،وهو من البدع واحملداثت.
افق لرشع هللا ،أما
فهذا هو التقييد العددي أو الزمين اذلي َجيع ُل العم َل مبتدعًاَ ،
غري مو ٍ
مرد اجللوس أو الرتتيب والتنس يق بني القارئات ،فليس من قبيل البدع يف يشء؛ اإذ مل
يعتقدن فضال معينا يف اجللوس أو الرتتيب ،اإمنا ملا فيه من التنظمي وحشذ اهلمم واملواصةل
اتفقن عليه.
الصورة الرابعة :ويه ما اإذا اتفقت مجموعة من النساء عىل قراءة عرش أآايت يوميا أو أكرث أو
أقل ،وتكتب من انهتت من عرشها" :مت" ،وقد وقع يف هذه الصور نزاع ،وقيل :اإهنا من
البدع ،لن فهيا عددًا مقصودًا!!
قلت :والرحج عندي أن هذا ليس من البدع ،وأن العدد اذلي ي ُ ِّ
صري املعام َةل بدع ًة هو
خاص ،أما هنا فالعرش أآايت من ابب الرتتيب ال
العدد املقصود ذلاته ،واع ُتقد فيه فض ٌل ٌّ
اعتقاد الفضل فيه ،فلخفَّته ويرسه عىل القارئات اخرتنه ،وقد يزيد أو يقل حبسب القدرة،
فذكر هذا العدد ،ترتيبا وختفيفا ال أكرث ،ومن مث فال يظهر بدعية هذه الصورة.
نعم ،لو اكن العدد يشعر بيشء ،كام لو أردن قراءة اإحدى عرشة أآية ،أو اثنني وعرشين أآية،
وحنوه ،فهذه الرقام مشعرة بأهنن يعتقدن فضال خاصا فيه ،فهذا من البدع ،وال شك.
أما امحلالت أو املليونيات ادلاعية اإىل اذلكر ،فهيي عىل النحو الآيت:
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الول :أن تش متل عىل دعوة عامة اإىل ذكر عام ،دون تقييده بعدد حمدد ،أو زمن حمدد ،أو
فضل بغري دليل ،ودون اجامتع عليه يف وقت معني ،كحمةل :اس تغفروا هللا ،أو صلوا عىل
ٍ
النيب صىل هللا عليه وسمل ،فال أرى بأسا بذل ،مادامت خالي ًة مما ُذكر.
الثاين :أن تش متل تكل ادلعوة عىل عبارات خاطئة ،كقوهل :محةل الاس تغفار بنية الشفاء ،أو
الصدقة بينة الفرج ،فهذا عبث؛ اإذ أ ُثر الاس تغفار والصدقة ال يفتقر لنية أحد ،مفثل هذا
يصحح ،ويقال :محةل الاس تغفار أو اس تغفروا ربمك ،دون هذا القيد املذكور ،وال بأس أيضا،
وال بدعة يف ذل.
وهذه الصورة واليت قبلها ،ما يه اإال أخ ٌذ بأمر هللا تعاىل يف كتابه( :صلوا عليه وسلموا
تسلمي) أو قوهل( :وقلت اس تغفروا ربمك اإنه اكن غفارا) وحنوهام.
الثالثة :أن حتدد بزمان أو عدد أو فضل بال دليل ،أو اجامتع عىل عدد او وقت حمدد ،مثل:
محةل :اس تغفروا يوم امجلعة ألف مرة ،أو الصالة عىل النيب  600مرة يوم كذا ،وحنوه ،أو
محد هللا تعاىل ليةل الثالاثء ،أو جفر الربعاء ،أو الصالة غدا ركعتني بنية رفع احلرج عن أهل
غزة ،أو محةل صوم يوم جامعيا ،وحنو ذل ،فهذا من البدع ،وال جيوز نرشه وتروجيه.
ويس تثىن من ذل ما اإذا وافقت ادلعوة اإىل الصوم صو َم يو ٍم مقصو ٍد رشعًا ،كصوم االثنني
أو امخليس أو عاشوراء وعرفة وحنوه ،فال بأس فيه.
وال يدخل يف املنع أو البدعة مح ُةل "مليونية الصالة عىل النيب صىل هللا عليه سمل" ،فهذا
جائز ،فالعدد ليس مقصودا ،لكن اكتب هذه امحلةل يريد أن يصيل عىل النيب صىل هللا عليه
ليون ويزيد ،فال حرج فيه.
وسمل أعدا ٌد غفري ٌة من الناس ،يَصلون امل َ
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فاإن اش متلت عىل الاجامتع عليه وحنوه ،أو ارتبط حبَدَ ث أو اترخي معني ،مثل أن يكون من
أجل املودل النبوي أو من أجل اترخي الهجرة اكن من البدع و َح ُرم.
تنبيه :اشرتاط أال تصح القراءة امجلاعية اإال يف املسجد ،وأن هذا فقط هو املوافق للرشع،
فهذا غري حصيح ،بل يندب للرجال فقط ،دون النساء الاجامتع للقراءة يف املسجد ،معال
ابحلديث الصحيح( :ما اجمتع قوم يف بيت من بيوت هللا يقرأون كتاب هللا  ..احلديث) وهو
ال ينفي حصة القراءة والاجامتع يف البيوت للرجال ،لكن املسجد أفضل ،فصحته وجوازه
للنساء من ابب أوىل ،وليس كام يظن البعض أن املسجد مقصود ابلقراءة ،وال حيصل الفضل
يف غريه!!وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1439/12/21هـ

اإطاةل السجدة الخرية يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني وبعد.
فاإنه من الظواهر املنترشة اإطاةل بعض المئة السجد َة الخري َة يف الصالة ،وهذا خمالف للس نة
اجللية يف هذا الباب ،ففي الصحيحني من حديث الْ َ َرباء ْبن عَاز ٍب ريض هللا عنه ،قَا َل:
الصال َة َم َع ُم َح َّم ٍد صىل هللا عليه وسمل ،فَ َو َج ْد ُت ق َيا َمهُ ،فَ َر ْك َع َتهُ ،فَاعْتدَ َ ُاهل ب َ ْعدَ ُر ُكوعه،
َر َم ْق ُت َّ
ْرصاف ،قَري ًبا
الس ْجدَ ت َْني ،فَ َس ْجدَ تَهُ ،فَ َجلْ َس َت ُه َما ب َ ْ َني الت َّ ْسلمي َوالان َ
فَ َس ْجدَ تَهُ ،فَ َجلْ َس َت ُه ب َ ْ َني َّ
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الس َواء .وللبخاري" :ما خَال القيا َم والقعودَ" .فهذا احلديث رصحي يف أن صالة النيب
م َن َّ
صىل هللا عليه وسمل متقاربة ،ال يتعمد اإطاةل ركن عن ركن ،ابس تثناء القيام؛ لنه موضع
القراءة ،وقد تطول ،والتشهد الخري ،وهو موضع لدلعاء؛ ذلل اكن يطيل فيه أحيان صىل
هللا عليه وسمل عن غريه ،وما سوى ذل فالصل التساوي ،فتكل الس نة يف هذا الباب،
وعىل املسلمني التاهما ،س مي يف شعرية يه أعظم أراكن االإسالم بعد الشهادتني .وليعمل من
تعمد ذل يف لك صالة أن فعهل بدعة .ومن جنس ذل أيضا :اإطاةل التكبرية الخرية من
تكبريات الانتقال ،عند رفعه من السجود الخري ،وهو أيضا خمالف للس نة ،واملداومة عليه
من البدع .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/11/15هـ

خمالفة هدي النيب صىل هللا عليه وسمل يف طول صالة الفريضة
ُحدِّ ثت عن أحدمه أنه يصيل ابلناس الفريضة ،فيطيلها جدا ،حىت يصل يف الركوع والسجود
ملا يعادل ثالثني تسبيحة! مث ُحدِّ ثت مبا هو أعظم ،وهو أن بعض أهل العمل ملا ُأخرب به قال:
أين هذا االإمام؟ لو اكن عندن لصلينا خلفه!! وتكل مصيبة أعظم!!!
وأقول :امحلد هلل رب العاملني ،وأصيل وأسمل عىل من أرسهل هللا تعاىل جحة عىل الولني
والآخرين ،وأمر ابتباعه يف تطبيق هذا ادلين ،وبعد.
فاإن أعظم شعرية يف االإسالم بعد الشهادتني الصالة ،وقد شدد هللا تعاىل يف شأهنا أميا
الثاين بني االإميان والكفر ،وقد قال صىل هللا عليه وسمل:
تشديد ،حىت صارت الفاص َل َ
(صلوا كام رأيمتوين أصيل) وقد نقل هدي النيب صىل هللا عليه وسمل فهيا بدقة ،مبا ال يدع
ماال للعبث أو اخلوض فهيا ،ومن احملفوظ عنه صىل هللا عليه وسمل أنه داوم عىل هيئة
اثبتة ،متقاربة ،خاصة يف ركوعه ورفعه وجسوده وجلوسه بني السجدتني ،مبا قدره عرش
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تسبيحات يف لك مهنا ،داوم عىل ذل يف تكل الشعرية العظمية الظاهرة أبدً ا ،حىت توفاه هللا
تعاىل ،فأ ُّي اس تدر ٍاك عىل هذه الهيئة هو من مجةل البدع ،فالفاعل مبتدع ،ومن قال اللكامت
السابقة فاإنه ال يفقه ما يقول ،فاإن خري الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسمل ،ومن قدم
هدي وصال َة هذا الرجل -مع تكل اخملالفة -عىل هدي النيب صىل هللا عليه وسمل ،مفا هو
َ
اإال جاهل.
وقد اس تدل بعض الفاضل عىل جواز االإطاةل يف الصالة مطلقا ،بقوهل صىل هللا عليه وسمل:
(اإين لدخل يف الصالة وأن أريد اإطالهتا ،فأمسع باكء الصيب فأتوز فهيا لشدة َو ْجد أمه عليه)
واجلواب عىل ذل :أن ا إالطاةل املقصودة يف احلديث اإمنا يه مبا يوافق املعهود من فعهل ادلامئ
صىل هللا عليه وسمل ،فاإن اكن س يقرأ بسورة طويةل ،س يخفف ،ويقرأ بقصرية ،وإان اكن
سيس بح عرش تسبيحات كام هو دأبه صىل هللا عليه وسمل ،فس يخفف ،وجيعلها مخسا مثال،
وإان اكن س يطيل يف ادلعاء بعد التشهد الخري ،فس يرتكه أو خيففه ،ال أنه س يخرج ابلصالة
عام عُهد منه صىل هللا عليه وسمل ،وادلليل عىل ذل أنه صىل هللا عليه وسمل قطعا صىل
صيب ،ومع ذل مل ينقل أنه أطال صىل هللا عليه
صلو ٍات كثريةً ،ومل يرصخ أو يبك فهيا ٌّ
وسمل اإطا ًةل عىل غري املعهود .
تنبيه :املذموم هو االإطاةل يف الفريضة خاصة مبا خيرج عن الهدي النبوي عىل صاحبه أ ُّمت
الصالة وأفض ُل التسلمي ،أما االإطاةل فمي خال الفريضة ،فال بأسفهيا ،بل يه مندوبة؛ ويه
أيضا من هدي النيب صىل هللا عليه وسمل ،ومن مجةل اخلري اذلي حيرص عليه املسمل ،مع
الالتام ابلس نة يف املقاربة بني الراكن ،خال القيام الول ،والقعود للتشهد الخري ،فهنا تسن
االإطاةل ،وال تذم .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/11/22هـ
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خمالفة الس نة يف اخلروج من املسجد
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن الس نة ملن أراد أن خيرج من املسجد أن يقدم القدم اليرسى ،مث الميىن ،كام هو ابلعكس
ملن أراد ادلخول اإىل املسجد .كام أن الس نة عند لبس النعال واحلذاء البدء عن اللبس بلبس
الميني ،مث اليسار .غري أن غالب الناس عند اخلروج من املسجد ،اإما أن خيرج ابليرسى،
ويبادر بلبس النعال بنفس اليرسى ،فيخالف س نة البداءة يف اللبس ابلميني ،أو خيرج ابلميني،
ويبادر بلبس النعال ،فيفوته س نة اخلروج ابليسار! والمر يسري ،فاخرج ابليرسى ،وضعها
ميني ،وابدأ اللبس هبا .وبذل تنال أجر
عىل النعال اليرسى أو عىل الرض ،مث أخر ْج ال َ
ا ُّلس نَّتني :اخلروج ابليرسى ،والبداءة يف اللبس ابلميىن .وفقنا هللا وإاايمك اإىل العمل بكتابه،
وس نة نبيه صىل هللا عليه وسمل ،ظاهرا وابطنا .وهللا املوفق
كتبه .د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/12/20هـ

صالة يوم الثالاثء لرفع بالء كورون
تنترش الان عىل مواقع التواصل الاجامتعي رساهل مفادها مجع املسلمني عىل الصالة يوم
الثالاثء بساعه حمدده تضع ًا هلل لرفع وابء كورون مفا حمك مثل هذا الامر
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فال أرى جواز املشاركة يف هذا العمل ،اإمنا يدعى املسلمون اإىل ادلعاء برفع البالء ،والعافية،
والسالمة ،وليس يف صورة جامعية أيضا ،فال يرشع دعاء جامعي خاص ملثل هذا البالء،
وال صالة ركعتني ،وال صوم يوم هل ،وال غريه ،مفا زال البالء يقع ابملسلمني ،من الزمنة
الوىل ،وحىت هذا الزمان ،ومل يزيدوا عىل ادلعاء برفعه ،أما أن ترشع ركعتان خاصتان،
لبالء أو نزةل ابملسلمني ،فال ،وغاية ما ورد يف هذا الشأن هو القنوت يف الصلوات
الفرائض ،عند النوازل العظام ابملسلمني ،أو ادلعاء من معوم املسلمني ،ويف اجملامع العامة،
كصالة امجلعة والرتاوحي وحنوه ،فال حيسن ابملسلمني طلب ما عند هللا تعاىل ابلبدع
واحملداثت ،فادعوا هللا تعاىل إابحلاح وافتقار وتذلل أن يرفعه عن سائر عباده املسلمني.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف7/7/1441:هـ

صالة التسابيح ،وعدم ثبوهتا ،وال ُسن ِّية العمل هبا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
قال ابن قدامة رمحه هللا " :فأما صالة التسبيح ،فاإن أمحد قال :ما يعجبين  .قيل هل :مل ؟
قال :ليس فهيا يشء يصح  ،ونفض يده اكملنكر" .
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وقال النووي رمحه هللا بعد أن ذكر من اس تحهبا ،قال" :ويف هذا الاس تحباب نظر؛ لن
حديهثا ضعيف ،وفهيا تغيري لنظم الصالة املعروف ،فينبغي أال يفعل بغري حديث ،وليس
حديهثا بثابت".
وقال ش يخ االإسالم رمحه هللا" :وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صالة التسبيح،
وقد رواه أبو داود والرتمذي ،ومع هذا فمل يقل به أحد من المئة الربعة ،بل أمحد ضعف
احلديث ،ومل يس تحب هذه الصلوات ،وأما ابن املبارك ،فاملنقول عنه ليس مثل الصالة
املرفوعة اإىل النيب صىل هللا عليه وسمل  ،فاإن الصالة املرفوعة اإىل النيب صىل هللا عليه وسمل
ليس فهيا قعدة طويةل بعد السجدة الثانية ،وهذا خيالف الصول ،فال جيوز أن تثبت مبثل
هذا احلديث.
ومن تدبر الصول عمل أنه موضوع ،وأمثال ذل ،فاإهنا لكها أحاديث موضوعة ،مكذوبة،
ابتفاق أهل املعرفة ".
وقال رمحه هللا يف موضع أآخر" :قد نص أمحد ،وأمئة أحصابه عىل كراههتا ومل يس تحهبا اإمام
 ..وأما أبو حنيفة ومال والشافعي فمل يسمعوها ابللكية" .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1441/9/22هـ

معىن قولنا يف الصالةَ :
"مس َع هللا ل َم ْن َمحدَ ُه"
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد واملرسلني نبينا محمد،
وعىل أهل وحصبه أمجعني .وبعد.
"مسع" مبعىن أجاب" .محده" أي :وصف هللا تعاىل بصفات الثناء والكربايء والعظمة وغريه،
مما يس تحقه تعاىل من صفات الكامل .فأجاب هللا تعاىل َم ْن َو َص َفه َومحده بذل لكه ،وإاجاب ُة
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي385 | .

اخلري لكه .وذلل اس توجب هذا أن جييب العبد
عطاءه َ
هللا تعاىل للعبد تقتيض اإاثب َته وإا َ
بقوهل" :ربنا ول امحلد" أي :عىل عطائه وثوابه .وفقمك هللا
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1440/12/11هـ

مؤهل للصالة ابلناس
غري ٍ
توكي ُل االإمام َ
بعض المئة يذهب لقضاء معرة رمضان ،ويرتكون املساجد لنس غري مؤهلني ،مفا حمك هذا
العمل؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
يقرص فيه ،وال
الصل فمين توىل االإمامة ،والتم بذل أن يقوم هبذا الواجب بنفسه ،وال ِّ
جيوز هل أن يتخلف عن االإمامة اإال لعذر ،مكرض يُقعدُ ه عن الصالة يف املسجد ،أو سفر
طاريء ،وحنوه ،ويف تكل احلال جيب عليه أن َّ
يولك من يرضاه أهل املسجد ،برشط سامح
نظام الوقاف بذل ،وأن يكون بعلْمهم ،فاإن َّولك من ليس أهال ل إالمامة ،فهذه خيان ٌة
للمانة ،وهو أآمث هبذا الفعل.
ويس تثىن من ذل  :ما اإذا اكن ال ميكنه أدا ُء صال ٍة معين ٍة يوميا ،كصالة الظهر لوظيفة
وحنوه ،وقد َّولك أهال ل إالمامة  ،فقد َج َرت العادة ابلسامح بذل ،ابإذن اجلهة املعنية.
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أما اإن اكن بغري عذر ،مكن يتغ َّي ُب مرارا  ،ويسافر ميينا ويسارا ،رحالت وأجازات وغريه،
فال جيوز هل  ،وال حيل هل أخذ املاكفأة يف تكل احلال ،حىت ولو أنب من هو أه ٌل ذلل،
فاإن الصل أن هذه العمل موكول اإليه هو ،وقد ينيب غريه مباكفأة أقل مما يأخذ ،وهذا من
ألك املال ابلباطل ،وهو كثري يف املؤذنني وعامل النظافة عىل وجه اخلصوص ،قال ش يخ
رواتب أ ُ
ضعاف حاجاهتم  ،وقو ٌم هلم ٌ
هجات
االإسالم  " :و م ْن ألك املال ابلباطل قو ٌم هلم ُ
كثري ٌة  ،معلو ُمها ? يعين راتهبا  -كثريٌ  ،يأخذونه ويس تنيبون بيسري " اهـ  .فاإن رأى يف نفسه
عدم القدرة عىل القيام هبذه املهمة ،فالواجب عليه أن يتقدم ابعتذار للوقاف عن املواصةل
يف العمل ،وليدع الفرصة لغريه .وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1437/4/24هـ

خروج الرحي من القبل ،هل يبطل الصالة؟
دكتورن الفاضل لو تكرممت ماحمك خروج الهواء بصوت من القبل اثناء الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الرحي اذلي ينقض الوضوء هو اخلارج من ادلبر فقط ،أم اخلارج من القبل فليس هل حمك،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 14/11/1436هـ
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صالة الاس تخارة عن الغري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإنه قد خيفى عىل كثري من الناس معىن الاس تخارة أو صالة الاس تخارة ،وأصل الباب ما
ورد عن جابر ريض هللا عنه يف الصحيح أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال ( :إا َذا َ َّمه َأ َحدُ ُ ْمك
اب َل ْمر ،فَلْ َ ْري َك ْع َر ْك َع َت ْني م ْن غَ ْري الْ َفريضَ ةَّ ُ ،مث ل َي ُق ْل  ( :اللَّهُ َّم ا ِّإين َأ ْس َتخ ُريكَ بعلْم َكَ ،و َأ ْس َت ْقد ُركَ
ب ُق ْد َرت َكَ ،و َأ ْسأَ ُ َل م ْن فَضْ َ
كل الْ َعظمي؛ فَان َّ َك تَ ْقد ُر َوال َأ ْقد ُرَ ،وتَ ْع َ ُمل َوال َأ ْع َ ُملَ ،و َأن َْت عَال ُم
ِ
الْ ُغ ُيوب ،اللَّهُ َّم ا ْإن ُك ْن َت تَ ْع َ ُمل َأ َّن َه َذا ا َل ْم َر  ..احلديث).
فهذا العمل ابتداء ُمو َّجه لشخص َّمه ابلمر ،واحتار فيه ،وضاق عليه أحد اخليارين ،فاإن
بلغ هذه احلال رشعت هل الاس تخارة عىل وجه الندب ،فيصيل ركعتني من غري الفريضة ،مث
يقول هذا ادلعاء ،ويسمي فيه حاجته ،والقرب كونه بعد التسلمي ،مث ِّيفرغ قل َبه من أي
حسن المرين
يفوض ال َمر هلل تعاىل ،وكنه يقول :اللهم اخرت ل بعلمك وحمكتك أ َ
اخليارين ،و ِّ
عاقب ًة ،وال ينشغل بأي يشء بعد ذل ،بل يسري مع المور حيث سارت ،فاإن صدق يف
تفويضه المر هلل تعاىل ،فس يجد المور تسري يف اتاه ،وتتحسن ،أو تقف متاما من جانب
أآخر وحنوه.
ضيق يف صدره ،وال عالمة يف السامء ،وال لكامت يف
فال يظهر هل يشء يف منامه ،وال ٌ
وهجه ،وال غري ذل من اخلرافات!!
فاالس تخارة معل قليب حمض ،تُقدَّم بني يديه ركعتان ،ودعا ٌء ،ال أكرث ،وعليه فهيي متعلقة
ابلشخص صاحب اهل ِّم ،وهو صاحب القرار ،فال يقوم به غريه عنه ،اإذ هو من جنس النية،
ومعلوم أن النيات والعامل القلبية ،ال ميكن االإنبة فهيا.
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ورمبا اس تثين من ذل ما اإذا اكن القرار متعلقا ابثنني سواي ،كرشيكني أو زوجني ،وحنوه،
وقرارهام يف المر واحد ،فهذا مبثابة الشخص الواحد ،يكفي أن يصيل أحدهام الاس تخارة،
صاحب الشأن ،هو أو صاح َبه ،وهللا تعاىل أعمل
ال عىل وجه االإنبة عن الآخر ،اإمنا ابعتباره
َ
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1442 /4/19هـ

حمك حتديد العدد والوقت للعبادة
هل لكام حددن عددا أو وقت العبادة ما ،اكن بدعة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال يكون حتديد العدد أو الوقت بدعة اإال اإن اكن مقصودا ذلاته؛ العتقاد فضل فيه ،دون
دليل من الرشع ،أما اإن ُحدد العدد أو الوقت لكونه النسب للناس ،فال بدعة يف ذل،
ويتضح هذا ابلمثةل :اإن قرروا الاجامتع بعد العشاء من ليةل امجلعة ،لقراءة  111أآية من
كتاب هللا تعاىل ،أو من سورة كذا ،فهذا من البدع؛ لن اعتقاد الفضل يف الوقت والعدد
ظاهر ،وال دليل عليه .ولو قرروا الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل  250مرة ،بعد
صالة العرص يوم امجلعة ،اكن من البدع؛ لنفس السبب .ولو قرروا أن حيمدوا هللا 1019
مرة ،بعد ظهر الربعاء ،اكن هذا من البدع؛ لنفس السبب .أما اإن قرروا أن يقرؤا يوميا
عرش أ آايت ،بعد صالة العشاء ،لكونه الوقت النسب هلم ،وهذا العدد مناسب هلم ،ال
يتعارض مع مشاغلهم ،فال بأس فيه؛ اإذ مل يقصدوا ،ال العدد ،وال الوقت العتقاد فضل فيه،
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اإمنا لكونه النسب .أو أن تقرأ لك طالبة مخس أآايت من كتاب هللا ،مث تكتب عىل الواتس:
َّمت ،والخرى تصنع ذل ،حىت يهنني يوميا جزءا ،وليكن هذا بعد صالة الفجر ،قبل اذلهاب
إاىل املدرسة ،فال بأس ،وال بدعة يف ذل؛ لن العدد ليس مقصودا لفضيةل ،اإمنا لكونه
اليرس ،وكذا الوقت .وهبذا يتضح الفرق بني ما اكن بدعة ،وعدمه يف هذا الباب .وهللا
ول التوفيق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1440/6/13 :هـ

صالة املرأة متعطرة يف بيهتا
ما حمك صالة املرأة متعطرة يف بيهتا؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال تُمنع املرأة من التعطر اإال عند خروهجا من املزنل ،ومرورها ابلرجال ،فقد قال صىل هللا
عليه وسمل( :أميا امرأة اس تعطرت مفرت عىل قوم ليجدوا من رحيها ،فهذا كذا وكذا) وقال
قوال شديدا ،ويف بعض اللفاظ" :يعين زانية" ،أما يف البيت فالصل احلل ،وال بأس به
ولو يف الصالة ،ما دامت التمت رشوط وأراكن وواجبات الصالة ،فال يعود هذا المر
عىل الصالة بشئ ،وهللا املوفق.
د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/7/19هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي390 | .

الصالة يف مالبس مرت علهيا الرصاصري
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ايش يخ هل يصح ان نصيل يف املالبس والسجاد اذا
جاءت علهيا الرصاصري سوء املالبس مبلهل اوغري مبلهل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الصل يف الرصاصري أهنا حتمل النجاسة ،لكهنا يف الغالب يسرية ،يشق التحرز مهنا ،فأرجو
أن تكون تكل النجاسة معفوا عهنا ،ومع ذل مىت تيرس أال تبارشي نفس املواضع اليت تسري
فهيا أثناء الصالة ،اكن الوىل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/11/2هـ

محل املصيل لصور ذوات الرواح يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن محل الصور يف الصالة يأيت يف صورتني:
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الوىل :محلها بشلك مس ترت يف جيبه ،اكلنقود والبطاقة واجلواز وحنوه.
الثانية :محلها بشلك ظاهر ،كن تكون يف القميص أو الثوب وحنوه.
أما الوىل :فقد اختلف أهل العمل يف كراههتا ،والصحيح جوازها بغري كراهة للضورة ،كام
صدر بذل فتوى اللجنة ادلامئة ،وهو ما اختاره مجع كبري من أهل العمل املعارصين ،اكلش يخ
ابن سعدي رمحه هللا ،وقد اكن السلف رمحهم هللا حيملون النقود االإفرجنية ،ويه ال ختلو
من الصور قطعا.
أما احلال الثانية :ويه ما اإذا ارتدى املسمل ثواب أو مقيصا حيمل صور ذوات أرواح ،فقد جاء
يف فتاوى اللجنة ادلامئة الآيت" :ال جيوز هل أن يصيل يف مالبس فهيا صور ذوات الرواح
من اإنسان أو طيور أو أنعام أو غريها من ذوات الرواح ،وال جيوز للمسمل لبسها يف غري
حق من عمل احلمك الرشعي".
الصالة ،وتصح صالة من صىل يف ثوب فيه صور ،مع االإمث يف ِّ
فتاوى اللجنة ادلامئة ( ،)179/6كام قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا" :اإذا اكن جاهال فال
يشء عليه ،وإان اكن عاملا فاإن صالته حصيحة مع االإمث عىل أحص قول العلامء رمحهم هللا،
ومن العلامء من يقول :صالته تبطل؛ لنه صىل يف ثوب حمرم عليه".
وهذا هو الرحج أن الصالة تصح ،مع االإمث لكون الصالة مل يرد علهيا ما يبطلها رشعا ،غري
أن الشخص حيمل احملرم ،وهذا ال يعود عىل الصالة ابلبطالن ،كام لو محل يف الصالة أموالا
مرسوقة أو شيئا مغصواب ،فاإن صالته تصح ،مع اإثه برسقة هذه الموال أو اغتصاهبا ،وبناء
عليه فعىل املسمل أن حيتاط لمر دينه وصالته ،وأال يصيل يف هذه الثياب ،بل جيتنهبا ما
اس تطاع ،سواء يف الصالة أم يف غريها ،ويتأكَّدُ هذا يف الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/3/23هـ
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مصاب بوسواس ويريد أن يقطع الصالة
ان مصاب بوساوس يف الوضوء والغسل والصالة منذ  7اشهر  ،واحاول مراغة الوساوس
بلك قوة لكن هناك وسواس اتعبين كثريا وهو اين يف بعض الصلوات أحس بأين اعزم عىل
قطع الصالة واذا اس متريت فهيا احس بأن صاليت ابطهل وبأين أأدهيا وان مقتنع ببطالهنا وهللا
اعمل الين عزمت ونويت قطع الصالة واحيان اعزم اين اعيدها مرة اخرى بعد فراغي من
العبادة ولك مرة لسبب مفاذا افعل هل اس منر يف صاليت همام عزمت عىل قطعها وكذل يف
الوضوء والغسل وهل ال اعيد صاليت همام عزمت عىل اعادهتا وكذل يف الوضوء والغسل،
وارجوك اي ش يخ ان تدعييل ابلشفاء..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال عليك ،بل الواجب الاس مترار يف الصالة ،واعمل أن هذا من كيد الش يطان ،وهللا تعال
يقول { :ا َّن َك ْيدَ َّ
الش ْي َطان َاك َن ضَ عيف ًا }النساء ،76فراغه ،واس متر ،بل اإن خرجت من
ِ
الصالة فقد أعنت الش يطان عىل نفسك؛ ذلا اس متر ،واس تعذ ابهلل حيامن تد ذل ،وصالتك
حصيحة ،حىت تزم جزما عىل قطعها لسبب أآخر ،مع معونة مريض وحنوه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/2/5هـ
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والية الب اذلي ال يصيل يف الناكح
منذ أايم عقدت عىل فتاة واكن ولهيا وادلها ولكن وادلها يدعي االإسالم ويؤمن ابهلل ولكن
ال يصيل وأيضا أشك يف اإميانه ابلصالة علام أن البنت مسلمة وتصيل ويه تنتقد وادلها
وأخواهنا أيضا كذل وأيضا أثناء العقد مل يكن شهود اكن اذلي ينطقنا وجسل أمس أحد من
املظفني كشاهد ووقع مسري معامالت عن الشاهد الآخر وهو مل يسمع لفظ التوجي وقبوهل
فهل العقد حصيح اإذ يعترب الغري مصيل غري مسمل وتوز واليته وأن بعد العقد غفر ل هللا
أنفردت ابلفتاة وأصبحت بعض املداعبات فهل عيل أمث وإان اكن جيب اإعادة العقد بغري ول
كيف سأطرح املوضوع عىل الفتاة وعىل أخوها وهو الوىل بواليهتا أم مبجرد رضا أخواهنا
يكفي وجزامك هللا لك اخلري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مجهور الفقهاء عىل بطالن الناكح بغري شهود ،كام أن الاكفر اإن ثبت كفره ف إانه ال يكون وليا
عىل أحد من املسلمني ،وبناء عليه ،فالبد من اإعادة هذا العقد لعدم متام نصاب الشهود،
وقد ذكرت أنه واحد ،وهو من كتب ،والثاين مل يسمع ،فالول شهادته حصيحة ،والرجل
الثاين مل تثبت شهادته.
أما الب فاإن اكن يصيل ويرتك فواليته حصيحة ،لكن اإن اكن اتراك للصالة ابللكية والعياذ
ابهلل ،وهو يعمل التحرمي ،فهذا اكفر ،أما اإن اكن جاهال ابحلمك ،فال ينبغي أن يُترسع يف احلمك
بتكفريه ،وعليه فتصح واليته ،وعقده.
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واخلالصة :أنه جيب أن تعمل وتتثبت يف حال الب عىل ما س بق ،أما الشهود فالبد من
شاهدين عدلني يسمعون رضا الفتاة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1430/3/12هـ

الصالة يف لباس عليه صور
-1هل اللباس اذلي يوجد هبا صور توز هبا الصاله علام ان نضع علهيا جالل الصاله؟
-2هل العباية الواسعة اليت تلبس عىل الاكتاف حالل ام حرام؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اللباس اذلي عليه صور ،اإن كنت تقصدين صور ذوات الرواح ،فهذا العمل من المور
احملرمة ،ولكن الصالة تصح ،مع كون الشخص أآثا ابرتداء هذه املالبس.
والعباية اإن اكنت واسعة ،وال حيصل هبا فتنة ،وليس فهيا تربج أو اإاثرة وحنوه ،فال يظهر لنا
وجه لتحرميها ،اإال اإن اكنت شعارا أو عادة للنساء غري امللتمات أو الفاسقات ،فيحرم هذا
ملا فيه من التش به هبن ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/5/12هـ
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الوسواس يف الصالة
أفتوين اي أهل العمل كنت أعاين من الوسواس يف الصالة كثريا و تركته لفرتة بس يطة فمل اكن
أعيد صاليت وال أجسد للسهو ورجع ل الن .ولقد قرأت معلومة بأن االإنسان يصبح يف
حمك امللكف العادي اإذا انقطع عن الوساوس ملدة يومني و الآن أصبح دلي سؤال يشككين
يف صلوايت املاضية و بأين رمبا قد تركت ركنا معدا و أن يف احلقيقة ال أذكر كيف اكنت
صلوايت وما حالها وهل كنت يف حمك املوسوس ام ال أشعر بأين نسيت لك يشء؟ فهل
عيل قضاء تكل الصلوات علام بأين ال أذكر عددها و ال الايم ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
كون الش يطان يوسوس للمسمل يف صالته ،ال يعين بطالن الصالة ،أو انتقاص أجرها ،وال
يلزمك جسود سهو ،لكن حبسب ما يستسمل املسمل لتكل الوساوس بقدر ما يعود عليه
ابلضر ،فصالتك اإن شاء هللا حصيحة ،لكن عليك أال تستسمل لتكل الوساوس ،واعمل أن
الش يطان كيده ضعيف ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/5/12هـ
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قرص الصالة مبىن
ما ادلليل عىل قرص الصالة الرابعية مبىن وهل يشمل أهل مكة أم ال؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
قرص الصالة الرابعية مبىن هو الثابت الصحيح من فعل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
من حديث جابر ريض هللا عنه وغريه يف صفة جحه عليه الصالة والسالم ،لكنه قرص بسبب
السفر ،وليس بسبب النسك ،فال يرشع لغري املسافر القرص يف مىن ،فأهل مىن ال
يقرصون ،وأهل مكة كذل ال يقرصون ،ولك من اكن قريبا ،وال تعد مىن ابلنس بة هل سفرا،
فاإنه أيضا ال يقرص ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موىس ادلال
يف 1433/3/12هـ

حـث الطفـل علـى الصـالة وعـدم الهتـاون فـي ذلـك
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته سامحة الش يخ عندي ابن معره  8س نوات أمره ابلصالة
دامئا فيصيل واحيان اتاكسل عن امره خاصة يف صالة الفجر ويف اايم امخليس وامجلعة لعذري
انه مل ينام بدري واحيان احصيه ولكن ال يس تجيب فال احل عليه هل يلحقين امث يف هذا ؟
ارجوا الافادة جزيمت رضا الرمحن
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي397 | .

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
تعلمني أن النيب صىل هللا عليه وسمل يقول ( :لكمك راع ،ولكمك مسؤول عن رعيته) ويقول
صىل هللا عليه وسمل  ( :ما من عبد يسرتعيه هللا رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غاش لها اإال
حرم هللا عليه اجلنة) فبداية هذه مسؤولية الب ،فاإن مل يوجد مفسؤولية الم ،فاإن فعلت
اكمل الس باب ومل يأخذ هو هبا فاالإمث عليه ،ال عليك ،لكن ال جيوز الهتاون يوم امخليس أو
امجلعة ،بل ابذل سائر ما دليك ،وامحليه عىل النوم مبكرا ،مث اإن قرص فعليه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431 /12 /17هـ

حكــم امجلــع والقصـر فـي الصالة للمســافـر املقيــم
ان واحد ادرس يف كندا وما اعرف متا ارجع لسعوديه وكيف يف الصاله هل امجع واقرص
او اين اصيل الصلوات يف اوقاهتا وبدون قرص ول جزير الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي398 | .

ما دمت عىل وصف السفر فكل القرص اإن كنت اإماما أو منفردا ،وال جيوز ل اإن كنت
مأموما مبقمي ،أما امجلع فالوىل عدمه ،لنك نزل يف هذا املاكن ،والصل أداء الصالة يف
وقهتا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 16/3/1434هـ

ترك صالة الفجر يف املسجد طاعة للوادل
ما حمك ترك صالة الفجر ىف املسجد وتأديهتا ىف البيت الن الاب يرفض اخلروج خوفا عىل
مع ان املسجد قريب جدا من البيت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الصحيح من أقوال أهل العمل يف صالة امجلاعة أهنا واجبة ،وعليه فالواجب اخلروج لصالة
الفجر ،وال طاعة خمللوق يف معصية هللا ،اإال اإن اكن هناك رضر متحقق ،فال بأس ابلصالة
يف البيت ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1431/6/28هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي399 | .

تفريط الزوج يف الصالة وموقف الزوجة منه
أن امرأة متوجة من رجل صاحل متدين ول منه أوالد لكن مشلكيت معه أنه ال يقوم لصالة
الفجر عىل الرمغ من علمه بفضلها وعظم الجر علهيا  ،فلك يوم ينام عهنا وال يقوم اإال يف
رمضان أو بعض أايم رمضان  ..اس تخدمت معه لك الوسائل الإيقاظه للصالة ولكن بال
فائدة فهو يرص عىل السهر فال يرجع البيت اإال متأخرا وال يسمع املنبه والتؤثر فيه االإضاءة
وال يوقظ الوالد لصالة امجلاعة  .مفاذا أفعل ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اس متري فمي تصنعيه ،وادعي هللا هل ابلهداية ،وأن يرده اإىل رصاطه املس تقمي ،وأما الوالد
فبادري اإلهيم أنت ،وتول اإيقاظهم بنفسك ،فلكمك راع ومسؤول عن رعيته ،واملرأة يف بيت
زوهجا راعية ،ومسؤولية عن رعيهتا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/3/7هـ

الصالة خلف االإابضية والاختالط بني الرجال والنساء يف العمل
سؤال الاول هل جيوز الصالة خلف الاابضية؟
السؤال الثاين هل جيوز للمرأه العمل مع الرجال يف ماكن عام مثل البنك او املستشفى
مع العمل اهنا حباجه للعمل لتعيل نفسها وابناهئا الصغار؟
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي400 | .

هل جيوز ان يأم املصلني خشص يس متع لالغاين ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما الصالة خلف االإابضية ،فقد جاء يف فتوى اللجنة ادلامئة الآيت :فرقة االإابضية من الفرق
الضاةل ملا فهيم من البغي والعدوان واخلروج عىل عامثن بن عفان وعيل ريض هللا عهنام  ،وال
توز الصالة خلفهم .
وأما الاختالط بني الرجال والنساء يف العمل ،فالوىل البعد عنه ،ملا فيه من وقوع غالب
يف احملاذير الرشعية ،وإان اضطرت فال بأس برشط الالتام برشع هللا ،يف الزي ،ويف
احلديث ،فال يكون اإال بقدر احلاجة ،وبرشط عدم اخللوة مطلقا.
وال بأس ابلصالة خلف الفساق اإذا مل يوجد غريمه ،أما اإذا وجد غريمه ،فالواجب أداء
الصالة خلف الصاحلني ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1429/3/7هـ

حمك صالة الفجر يف العراق
السالم عليمك ش يخي هل وقت صالة الفجر الان حصيح الن يف العراق تنقيض صالة الفجر
حىت يبدا ضوء الفجر يبني يف الافق مفاذا افعل افتوين جزامك هللا خريا هل اصيل ام انتظر
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي401 | .

حىت يطلع ضوء الفجر ويف هذه احلاةل سوف تفوتين صالة امجلاعة ان حريان افتوين وبرسعة
ان امكن الين حمتاج اىل ذل وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
جيب عليك يف هذا المر اتباع أحد التقاومي املعمتدة ،فاإن اكنت امجلاعة تصيل يف الوقت
املعمتد حسب التقومي ،فعليك الصالة معهم ،وال تلفت لشئ أآخر ،أما اإن اكنوا يتجاوزن،
ويصلون قبل دخول الوقت ،فص ِّل أنت يف الوقت ،ولو كنت منفردا ،فاإن الوقت أآكد أراكن
الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 9/3/1434هـ

حكـم الصـالة مبالبـس علهيـا صـور كـرتــون
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته الكثري من مالبيس يوجد علهيا رسوم اكرتون ما حمك
ارتداءي لهذه املالبس وهل جيوز ل الصالة هبا وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اإن اكنت تكل الصور صور ال تعطي الشلك احلقيقي ذلوات الرواح ،فرنجو أال يكون يف
ارتداهئا بأس ،وإاال بأن اكنت تس مي لهيئة أآديم أو حيوان أو طائر بشلك قريب من الواقع،
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي402 | .

فهذا ال جيوز ،وعلهيا التخلص مهنا ،أو لبسها حتت شئ أآخر ،حبيث ال تظهر ،وأما الصالة
فهيا فهيي حصيحة بلك حال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 29/8/1435هـ

محد هللا بعد العطاس يف الصالة
هل جيوز قول امحلد هلل عند العطس وأن يف الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
محد هللا بعد العطاس مرشوع بلك حال ،وهو من مجةل اذلكر املرشوع يف الصالة ،فال
ينافهيا ،وبعض أهل العمل يرى أن يقولها املصيل يف نفسه ،لكن ال يرشع ملن مسعك حتمد
هللا أن يش ِّمتك يف الصالة ،وإان َّمشتك يف الصالة فال تبه ،ملا يف ذل من خروج عن
الصالة ،وقد ذهب مجع كبري من أهل العمل اإىل أن اإجابة املشمت يف الصالة تبطل الصالة،
وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/1/22هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي403 | .

حمك الصالة يف مسجد بين يف أرض مغصوبة
سالتك ان لنا مسجد بين عىل ارض اغتصبهتا ست من اقارب الرئيس السابق لصاحهبا
بدون رضاه وبنت علهيا مسجد وحىت اجر النجارة والبناء مل يمت خالصه يعين اسس عىل
احلرام مفا حمك الصالة فيه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
حىك مجع من أهل العمل حترمي الصالة يف الرض املغصوبة اإجامعا ،قال النووي " :الصالة
يف الرض املغصوبة حرام ابالإجامع ،وحصيحة عندن وعند امجلهور من الفقهاء وأحصاب
الصول ،وقال أمحد بن حنبل :ابطةل" .اهـ .
وهذا يعين أن الصالة تصح عند امجلهور مع التحرمي ،خالفا لمحد اذلي قال ببطالهنا.
وقال الشريازي يف املهذب" :وال جيوز أن يصيل يف أرض مغصوبة؛ لن اللبث فهيا حيرم يف
غري الصالة ،فلن حيرم يف الصالة أوىل".
وقال ابن قدامة يف س ياق حترير مذهب احلنابةل يف بطالن الصالة يف الرض املغصوبة:
الصال َة ع َبا َد ٌة َأ َّت هبَا عَ َىل الْ َو ْجه الْ َم ْهنيي َع ْن ُه ?أي يف الرض املغصوبة -فَ َ ْمل تَص َّح،
َ"ولَنَا َأن َّ
َك َصالة الْ َحائض َو َص ْومهَاَ ،و َذ َل َل َّن الهنَّ ْ َيي ي َ ْقتَيض َ ْحتر َمي الْف ْعل َواجتنابهَ ،وال َتأث َمي بف ْعهل،
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي404 | .

ون ُمطيع ًا ب َما ه َُو عَاص به ،مم َتث ًال ب َما ه َُو ُم َح َّر ٌم عَلَ ْيهُ ،متَ َق ِّر ًاب ب َما ي َ ْب ُعدُ به ،فَا َّن
فَ َك ْي َف يَ ُك ُ
ِ
الس ُجود َأفْ َعا ٌل ا ْخت َياري َّ ٌة ،ه َُو عَ ٍاص هبَاَ ،م ْهن ٌّيي َع ْهنَا".
َح َر َاكته َو َس َكنَاته م ْن الْق َيام َو ُّالر ُكوع َو ُّ
وجاء يف فتاوى الزهر" :وقف الغاصب ما غصبه غري حصيح ،وينقض ما بناه عىل الرض
املغصوبة ولو اكن البناء مسجد ًا".
ومن نحية أخرى فاإن املساجد تبىن عىل أساس من اخلري والرضوان والتقوى ،قال تعاىل يف
الضارَ ( :ال تَ ُق ْم فيه َأبَد ًا ل َّ َم ْسج ٌد ُأ ِّس َس عَ َىل التَّ ْق َوى م ْن َأ َّول ي َ ْو ٍم َأ َح ُّق
الصالة يف مسجد ِّ
اَلل ُحي ُّب الْ ُم َّطهِّر َين (َ )108أفَ َم ْن َأ َّس َس بُن ْ َيان َ ُه
ون َأن ي َ َت َطه َُّرو ْا َو ِّ ُ
َأن تَ ُقو َم فيه فيه ر َجا ٌل ُحي ُّب َ
عَ َىل تَ ْق َوى م َن ِّاَلل َورضْ َو ٍان خ ْ ٌَري َأم َّم ْن َأ َّس َس بُن ْ َيان َ ُه عَ َ َىل َش َفا ُج ُر ٍف هَا ٍر فَاهنْ َ َار به يف نَ ر
اَلل َال هيَ ْدي الْ َق ْو َم َّ
الظالم َني (.})109التوبة.
َ َهجّنَّ َ َو ِّ ُ
وقال تعاىل يف بيان كون بناء املساجد من أعظم القرابتَ ( :وا ْذ يَ ْرفَ ُع ا ْب َراه ُمي الْ َق َواعدَ م َن
ِ
ِ
السمي ُع الْ َعل ُمي ).
الْ َبيْت َوا ْ َمساعي ُل َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا ِان ََّك َأن َْت َّ
ِ
فعىل املصلني البحث عن مسجد أآخر للصالة فيه ،فاإن مل يتيرس فالصالة جامعة يف غري
مسجد أوىل من الصالة يف هذا املسجد ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 1432/9/29هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي405 | .

حمك الصالة ابلنس به للمرأ آه بثوب املزنل او ثياب املدرسه
السالم عليمك  ..ماحمك الصالة _ابلنس به للمرأآه _بثوب املزنل او ثياب املدرسه عىل اهنا
ساتره مجليع البدن وهل جيب لبس العباءه والا يكتفى ابللبس املعتاد وهو ساتر مع تغطية
الشعر ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادام الثوب ساترا ،فقد حصل املقصود ،وال حاجة للعباءة ،مع كون العباءة أسرت وأوىف
ابملقصود ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 8/2/1435هـ

خروج الرحي من القبل ،هل يبطل الصالة؟
دكتورن الفاضل لو تكرممت ماحمك خروج الهواء بصوت من القبل اثناء الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي406 | .

الرحي اذلي ينقض الوضوء هو اخلارج من ادلبر فقط ،أم اخلارج من القبل فليس هل حمك،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 14/11/1436هـ

حمك قضاء الصالة عن خشص غري ملكف
تويف أبن معي منذ ثالثة اشهر بعد  3س نوات من املرض ،اكن ال يرتك فرض ويقرأ القرأآن
دامئا ،ولكن قبل وفاته بشهر اجريت هل معليه جراحيه يف ادلماغ ،أثرت عىل اعصابه ونطقه
وذاكرته ،ومنذ اول يوم للعملية اىل يوم وفاته مل يصيل ،هل جيب قضاء صالته ،اإن اكن
جيوز من يصيل هذه الاايم عنه ،امه اخته ام زوجته؟ والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
اإن اكن الشخص املذكور فاقدا للعقل يف هذه الفرتة فليس عليه تلكيف أصال ،وابلتال فليس
عليه قضاء لهذه املدة ،مث اإن الصالة من العبادات اليت ال تدخلها النيابة ،حفىت عىل تقدير
كونه ملكفا هبا ،فال يصح قضاؤها عنه ،وأكرثوا من ادلعاء هل ابملغفرة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 27/3/1435هـ

فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي407 | .

حمك لبس العباءة الطويةل والصالة فهيا
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته ايش يخ ان عبايت طويهل واجد واذا طلعت امتَش يصادف
اوقات الصاله واصيل يف اي مسجد هل تعترب عبايت جنسه الين ال اراترح ان تكون عبايت
مرفوعه شويه احس ما اكين البسه يش
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس يف ذل جناسة ،اإال اإن اكنت ابلفعل متر عىل جناسة ،كن متر عىل بول أو غائط وحنوه،
فيجب غسل ما أصاب النجاسة مهنا ،أو متر هبا عىل تراب اثنية ،وما سوى ذل فليس فيه
جناسة ،ويف احلديث أن امرأة قالت لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل ( :اإين امرأة أطيل
ذييل وأميش يف الماكن القذرة؟ فقال :يطهره ما بعده) وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف 3/1/1435هـ

صالة ركعتني أآخر حلظات من الس نة امليالدية
سؤال :رأيت منشور مكتوب فيه (أول ما جيي  2020 /12 /31الساعة  11:55بليل
تقوم تتويض وتصيل حلد الساعة  12:5مثال لو حيت ركعتني عيل الاقل ويكون أآخر حاجه
معلهتا ف  2020يه الصالة وأول حاجه معلهتا ف 2021ويه الصالة) ،أليس هذا من
البدع؟
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي408 | .

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نعم ،هذا العمل من البدع ،وال جيوز فعهل ،فليس لهذا اليوم عند املسلمني أي معل أو
عبادة وحنوه ،وال صةل للمسلمني به أصال ،فهو كي يوم من أايم العام ،سواء امليالدي أم
الهجري ،فلك يوم من أايم الس نة ،هو ابلنس بة لنظريه من العام القادم هناية س نة أخرى،
وهكذا!!
فال يرشع الاحتفال به ،وال ابلعام الهجري ،وال ترشع لهذا أو ذاك أي أعامل رشعية ،من
صالة أو صوم أو صدقة وحنوه ،وقد فرس كثري من أهل العمل قوهل تعاىل( :واذلين ال يشهدون
الزور) أهنا أعياد الكفار ،بلك أجناسهم ،فال جيوز للمسمل اإظهار أي فرح أو رسور أو عبادة
أو جسود بتكل العياد ،وال يزين هل الش يطان معهل ذل ،بكونه صالة أو صوما أو صدقة،
فهذا من خداع وتزيني الش يطان ،فعىل املسمل أن يكون فطنا ذكيا ،وال يستسمل ملثل هذه
احليل الش يطانية.
فالعبادة يف هذا اليوم نو ٌع من تعظميه ،وليس خامت للعام بعبادة ،فهذا من اجلهل ،وقةل ادلين،
فاملسمل يف لك أحواهل يف عبادة ،من ساعة يستيقظ اإىل أن ينام ،وهو من عظمي فضل هللا
تعاىل عليه.
وأقبح من ذل هتنئهتم ابلعيد ،قال ابن القمي رمحه هللا" :وأما الهتنئة بشعائر الكفر اخملتصة
به حفرام ابالتفاق ،مثل أن هينهئم بأعيادمه وصوهمم ،فيقول :عيد مبارك عليك ،أو هتنأ هبذا
العيد وحنوه ،فهذا اإن سمل قائهل من الكفر فهو من احملرمات ،وهو مبزنةل أن هينئه بسجوده
للصليب ،بل ذل أعظم اإث ًا عند هللا ،وأشد مقت ًا من الهتنئة برشب امخلر ،وقتل النفس،
وارتاكب الفرج احلرام وحنوه،وكثري ممن ال قدر لدلين عنده يقع يف ذل ،وال يدري قبح ما
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي409 | .

فعل ،مفن هنأ عبد ًا مبعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض ملقت هللا وخسطه .....اإخل" انهتيى
من كتابه العظمي :أحاكم أهل اذلمة .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف 1442/5/16هـ

هل احلمك عىل بدعية عبادة معينة مل ترد يف الرشع خيتلف يف زمن الترشيع عن
زمننا احلارض وما الضابط ذلل
السؤال :السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته يف عهد الرسول صىل هللا عليه وسمل،،،اكن هناك
رجل عندما يصيل يقرأ سورة الاخالص،يف لك ركعة مع أهنا خمالفه لهدي الرسول وتعجب
الصحابه من أمره وأخربو،الرسول وقال للصحابه سلوه ملا يفعل ذال وسألوا الرجل وقال
الرجل أحهبا لهنا فهيا صفة هللا وقال الرسول أخربوه أن هللا حيبه،،،،امللخص من هذه
القصه لو رجل يقوم بنفس الفعل يف زماننا نقول أهنا بدعة مع أن الرسول مل حيمك بأهنا
بدعة،،،ومع ذال اتباع الرسول أفضل وأوىل ولكن الجيوز أن حنمك بلك ش ىي بأهنا بدعة
أفيدون وفقمك هللا؟!!
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس كذل أخيت الكرمية،اقرار النيب صىل هللا عليه وسمل للعبادة من أفراد الصحابة ريض
هللا عهنم يعد ترشيعا ،وال يقاس عليه ؛ فزمن الترشيع احلمك فيه خيتلف ،فقد ينتدب هللا
تعاىل لفعل العبادة من شاء من عباده ،فيفعلها يف حضة النيب صىل هللا عليه وسمل ،فيقره
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي410 | .

الرسول صىل هللا عليه وسمل فيكون ترشيعا ،بل المر أوسع من ذل ،فقد رشع هللا الذان
لرؤاي رأآها حصايب ،فهل يقال بذل أيضا بعد العهد النبوي؟! فلو رأى أحد الآن رؤاي فهيا
أذان وحنوه لصالة العيد ،فهل يقال اإن النيب صىل هللا عليه وسمل رشع الآذان برؤاي ومل
ينكر عىل الصحايب ،فكذل الآن؟! هذا مل يقهل أحد ،واخللط اإمنا جاء من التسوية بني زمن
الترشيع وغريه من الزمنة ،وقد حرمت الرشيعة البدعة ،فيقال ملن فعل شيئا وجد سببه
وانتفى مانعه يف الزمن النبوي ،إان أردت فعهل الآن فهذا بدعة ،لن ترك النيب صىل هللا
عليه سمل لفعهل مع قدرته عليه نص منه ابلرتك ،فالس نة فعل ما فعل النيب صىل هللا عليه
وسمل ،وترك ما تركه النيب صىل هللا عليه وسمل،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف  27/10/1439:هـ

الاعتاكف يف البيوت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فاإن الاعتاكف عبادة مسجديةُ ،س ن ٌة من هدي النيب صىل هللا عليه وسمل ،مل يثبت فيه
فضل معني ،وال حديث حصيح يف فضهل ،غري أنه هدي نبوي.
وال يرشع الاعتاكف يف البيوت أو غريها ،فقد ذكره هللا تعاىل يف كتابه العزيز ،وقيده مبوضعه
ون يف الْ َم َساجد) واعتكف النيب صىل هللا
ارشوه َُّن َو َأن ُ ْْمت عَاك ُف َ
الوحيد ،فقال تعاىل(َ :و َال تُ َب ُ
عليه وسمل ،واعتكف أزواجه ريض هللا عهنن يف املسجد ،ومل يثبت خالفهن ولو اكن يرشع
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي411 | .

الاعتاكف يف البيت ،لاكن أوىل الناس به نساء النيب صىل هللا عليه وسمل ،فهو أشد صيانة
وحفظا لهن ،وأبعد عن التعرض ملواضع ِّالريب ،ولو اكن يرشع العتكف النيب صىل هللا
عليه وسمل يف بيته حال مرضه ،ولرشد اإليه املسلمني عند تعذر الاعتاكف يف املسجد.
فال يرشع الاعتاكف اإال يف مسجد.
مث اعمل أن من اكن من أهل الاعتاكف ،ومنع عنه هذا العام لهذا الظرف الطارىء اذلي
احل بداير االإسالم ،فهو عىل أجره اكمال ،ففي احلديث الصحيح عن أيب موىس ريض هللا
عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :اإذا مرض العبد أو سافر كتب هللا هل ما اكن
يصنعه مقمي حصيحا) وهذا يشمل الاعتاكف والرتاوحي والهتجد وامجلعة وامجلاعات وصالة
العيد ،وغريه من العبادات اليت يفعلها العبد مث يتعذر عليه فعلها ملانع ،وفضل هللا تعاىل واسع.
فال ينبغي أن تغلبنا العواطف ،ونقع يف بدع وحمداثت وخمالفات رشعية.
أما من مكث يف بيته لدلعاء والصالة واذلكر وتالوة القرأآن ،فهو عىل أجر عظمي ،وليس
حباجة أن ينوي الاعتاكف ،مفا هو فيه خريٌ من نية الاعتاكف ،اخملالفة للرشع.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موىس ادلال
يف  18رمضان ،لعام واحد وأربعني وأربعامئة وألف

س نِّة الفجر
رسية
 -1مبا أ ِّن صالة س نِّة الفجر ليل ِّية فهل يه هجريِّة أم ِّ
 -2حيث أ ِّن ال صالة بني العرص و املغرب ،هل ميكن أن أ ِّ
صيل حت ِّية املسجد عند ادلِّ خول
اإىل اجلامع قبل أآذان املغرب شكرا لمك وزادمك هللا علام و نفعا لعموم املسلمني
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي412 | .

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما مسأةل اجلهر والرس يف الصالة ،فال عالقة لها ابلليل والهنار ،لكن حسب املنقول من
هدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،فهذه صالة امجلعة ،والعيد والكسوف واخلسوف،
وهو صلوات هنارية ،ومع ذل هجرية.
فال عالقة لليل والهنار مبسأةل الرس واجلهر.
وسائر السنن والنوافل هنارية أو ليلية فهيي رسية ،ابس تثناء الرتاوحي ،فهيي هجرية ،فس نة
الفجر تصىل رسية ،شأهنا شأن لك السنن والنوافل.
ومن دخل املسجد صىل ركعتني مطلقا ،ولو اكن يف وقت هنيي ،لرصاحة المر بذل ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف  2/1/1439:هـ

منعه مديره من العمل من الصالة ...ماذا يفعل؟!
هل أكون مذنبا اإذا منعين مديري يف العمل من الصالة يف وقهتا حبجة انه الجيد للعمل غريي
أفيدون تفصيال جزيمت خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي413 | .

جيب عليك أداء صالة الفريضة يف وقهتا ،ولو منعك صاحب العمل مل جيز ل طاعته ،لنه
ال طاعة خمللوق يف معصية اخلالق ،لكن ال بأس أن تؤخر الرواتب اإن اكنت تؤخرك وتعود
ابلضر عىل العمل ،لعدم وجود غريك ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موىس ادلال
يف  7/11/1439:هـ
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اجلهر ببعض الآية يف صاليت الظهر والعرص
االإقامة للصالة مرة اثنية ،وحتية املسجد ملن دخل املسجد وصالها ،مث خرج منه حلاجة
هل يُقرأ التشهد اكمال يف جلوس الركعة الثانية يف الصالة
كيفية صالة الوتر
من الس نة ختفيف التشهد الول يف الصالة
صالة املرأة يف البيت أفضل من صالهتا يف املسجد
وقت صالة العشاء خيرج ابنتصاف الليل
اذلكر دبر الصالة  ..سنن وأحاكم
يسن اجلهر ابذلكر عقب الصالة بصورة فردية ،ويه س نة همجورة.
مايه الذاكر اليت يسن قولها يف صالة الهتجد؟
وقت صالة العشاء خيرج ابنتصاف الليل
حمك حتريك الس بابة عند قراءة التحيات يف الصالة
حمك من يتأخر بصالة الفجر حىت طلوع الشمس
حمك القنوت املتواصل يف صاله الفجر
انتقاض الوضوء أثناء الصالة
حمك القرص يف الصالة للمسافر
ما حمك اكتشاف النجاسة داخل الصالة أو بعد الانهتاء؟
حمك الصالة يف ماكن غري نظيف
هل جيوز امجلع بني الصلوات لك يوم ؟؟
حمك من فوت بعض الصلوات ومجعها مع صالة العشاء
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حمك الصالة لعاري اذلراعني؟
حمك من يصيل صالة الفجر يف غري وقهتا
حمك اإقامة مصىل للنساء
حمك الصالة ملن فقد عقهل
حمك من مل يص ِّل يومني متتاليني ،وكيفية القضاء
كيفية صالة س نة الظهر
حمك من فاته مجيع الفروض
الذاكر بعد الصالتني اجملموعتني
صالة الفجر بعد طلوع الشمس
حمك الصالة قاعدا مع القدرة عىل القيام
الصلوات الفائتة
تيب بني َّ
الرت ُ
ُ
القنوت يف الف ْجر
ح ُمك صالة من ال ي ُّمت ركو َعها وال جسودَها
قضا ُء الوتر بعد طلوع ال َفجر
قضا ُء راتبة ال َف ْجر
ُ
الصلوات ال َفوائت
قول الذاكر بعد َّ
كيفي ُة ر ِّد السالم من املص ِّيل
الصالة
رور املرأة َ
خلف سرتة َّالر ُجل يف َّ
ُم ُ
جر امليش اإىل املسجد؟
هل يثبت للمعاق اذلي يركب عرب ًة أ ُ
الصال ُة اإىل القَرب
َّ
السنن املهجورة
الصالة قبل املغرب من ُّ
رفع اليدين يف ادلعاء قبل التسلمي من الصالة
سنتان همجوراتن يف الصالة
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هل يشرتط اتصال الصالتني اجملموعتني؟
اشرتاط النية لقرص الصالة
هل الصالة حصيحة اإن أخطأ القبةل مع الاجهتاد
اإطاةل السجدة الخرية يف الصالة
من الس نة إازاةل لك ما يلهيي عام بني يدي املصيل
اخلشوع يف الصالة
حمك تشمري أكامم القميص داخل الصالة
التشبيك بني الصابع يف الصالة
امجلع بني الصالتني بسبب املطر
كيفية صالة الوتر
مواضع البرص يف الصالة
بيان الس نة يف صالة النوافل ابلليل والهنار
صالة الرواتب ،والصيام طلبا للجر
تأخري صالة الفجر بعد طلوع الشمس
بعض صفات صالة الوتر
صفة رفع الصبع يف التشهد يف الصالة
قضاء راتبة الصالة
قضاء الصالة بعد التوبة
الصالة يف ثوب ملوث ابدلماء
وجود جنس يف املالبس والصالة كذل
صالة املراهق بغري وضوء هجال
الصالة منحرفا عن القبةل قليال
مجع الصالة لعدم المتكن من أداهئا يف الوقت
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي419 | .

الصالة بغري طهارة هجال
الاس تغفار بعد الصالة
ما الفرق بني صالة الصبح وصالة الفجر؟
قراءة سورة يف الثالثة والرابعة من الصالة
قضاء الصوم والصالة ملن تظن أهنا حائض ،وهدااي العامل
القراءة من املصحف يف الصالة ،وادلعاء لحد ابمسه
من مجع الصالة مث وصل ووقهتا ابق ،هل يعيدها؟
هــل جيـب قضــاء الصــالة الفـائتـــة؟؟
حمك اخلطأ يف اتاه القبةل وهل يرتتب عىل ذل اإعادة الصالة؟؟
هجر املرأة ابلصالة للنساء
قول "س يدن محمد" يف الصالة ،ولبس املرأة للبنطلون
الصالة مع الشك يف القبةل
الذاكر دبر الصالة
تأخري الصالة عن وقهتا بسبب النوم
هل من ترك الصالة فرتة عليه أن يقضهيا؟
أين يصيل من رائته كرهية؟
حكـم أداء الصـالة قبـل دخـول الـوقـت
حمك كشف القدمني يف الصالة للمرأة
أول ما يزنل اإىل الرض يف جسود الصالة
حمك قراءة نفس السورة يف الركعتني يف الصالة
هل يفسد ادلم اليسري عىل الثياب الصالة؟؟
حمك لبس املرأة اجلوارب يف الصالة
صالة الرواتب
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الصالة يف وقهتا
حمك الصالة يف الطيارة
الشك يف الصالة
وقت صالة العشاء
اخلطأ يف قراءة الفاحتة يف الصالة
مجع الصالة للحاجة
رفع اليدين ابدلعاء قبل التسلمي من الصالة
حمك تأخري الصالة عن وقهتا
صالة املرأة يف كوت اإىل الركبتني
مجع الصالة مع العمل ابإدراكها يف وقهتا
قضاء الفريضة يف وقت الهنيي
مجع العرص مع الظهر للضورة
عدم اخلشوع يف الصالة
يسن اجلهر ابذلكر عقب الصالة بصورة فردية ،ويه س نة همجورة.
من الس نة ختفيف التشهد الول يف الصالة
حمك تأخري الصالة مع أداهئا يف وقهتا منفردا

جسود السهو196.......................................................................
ملخص يف جسود السهو يف الصالة
حمك جسود السهو
ترك جسود السهو معدا
نس يان جسود السهو يف الصالة
ال تعاد الصالة حبصول اخلطأ أو السهو أو بكرثة الانشغال فهيا
الس نة التطويل يف جسديت السهو
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي421 | .

ترك جسدة من الصالة نس يان
حمك من نيس ركعة يف الصالة مث أّت هبا
حمك ترك االإمام لسجدة
نس يان جسود السهو
هل اذا اخطأ املصيل يف صالة الشفع يصيل جسود السهو؟؟
أداء الصالة نقصة نس يان

صالة امجلاعة212.......................................................................
ال يشرتط كون اخلطبة ابلعربية ،مادام املس تعون غري عرب ،ويس تثىن القرأآن.
الس نة يف بدء الصفوف
حكـم اجلهــر ابلبســمةل فـي صـالة امجلــاعة
شارب ادلخان أوىل ابملنع من امجلاعة من أآلك الثوم
اإطا ُةل بعض المئة للصالة عىل غري هدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
صالة الرتاوحي يف البيت
التحول من موضع صالة الفريضة اإىل غريه
ما الوىل لعقد جامعة أخرى يف املسجد ملن جاء متأخرا؟
ال يسن اجلهر بتكبريات الانتقال ملن يصيل منفردًا ،ال من الرجال وال النساء
يسريا ابلصلوات اجلهرية ،اإن ُك َّن منفردات أو يف جامعة نساء ،أو عندهن حمارم
يسن للنساء اجلهر ً
من الرجال
حمك الصالة وراء من يصيل نفةل
حمك صالة املفرتض خلف املتنفل
أحوال املأموم مع االإمام
اإطا ُةل االإمام للركوع من أجل ادلاخل للصالة متأخرا
مىت يكرب االإمام تكبريات الانتقال
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي422 | .

متابعة املأموم ل إالمام اإذا اكن يسمعه عن طريق مكربات الصوت
أخطاء يقع فهيا أمئة املساجد
يسريا عن االإمام
تأخْر املَأ ُموم ً
أخطاء شائعة يف اصطفاف املصلني للصالة
ترصف شاذ ممن يدخل الصالة واالإمام راكع
ليس من الس نة تقدم االإمام بقدر يسري ابملأموم املنفرد ،وال اجلهر بقراءته لو اكن يف راتبة وحنوه ،من
أجل املأموم!
حمك الصالة خلف من يصيل نفةل
من أوىل ابلتقدمي ل إالمامة ،الكرث قراء ًة أم الجود قراء ًة أم الفقه بأحاكم الصالة؟
ماذا يفعل مع وادله اذلي يصيل ابلبيت؟؟
حكـم صـالة املنفـرد خلـف الصـف
حمك الصالة وراء امام يكفر املسمل وحيلل قتهل
حمك رفع املأموم صوته أثناء الصالة اجلهرية أو الرسية
حمك الصالة يف البيت وعدم الالتام بصالة امجلاعة
هل جيوز للنساء الصالة جامعة يف حديقة احليوانت؟؟
أهيام أوىل قطع الصالة أم التأخر عن امجلاعة ؟؟
حمك ادلخول بصالة امجلاعة مع املأموم املنفرد
ماذا أصنع اإن أدركت االإمام راكعا؟
الصال ُة عىل اجلنازة يف املقربة
الصالة
الك ُم املأموم مع االإمام ملصلحة َّ
كيف تدرك امجلاعة؟
ما الوىل لعقد جامعة أخرى يف املسجد ملن جاء متأخرا؟
ترصف شاذ ممن يدخل الصالة واالإمام راكع
اإمامة الصالة من أعظم والايت االإسالم
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي423 | .

اإمام فاسد
حمك الصالة خلف من يصيل نفةل
كيفية الاصطفاف يف الصالة ،ولبس الباروكة والرقص للزوج
الصالة يف مساجد املدينة ،ومه غري ملتمني ابلوقت
قول االإمام اس تووا
سد فرجة يف الصف
مىت يدرك املصيل صالة امجلاعة؟
ما حمك صالة الرجل يف البيت دون عذر رشعي مينعه؟
حكـم مـن أدرك صــالة امجلـاعـة يف أآخرها
حمك التخلف عن صالة امجلاعة لبعد املسافة عن املسجد
صالة الرتاوحي يف البيت
حمك الاقتداء ابإمام يرسع ابلصالة
حمك اختيار املاكن املناسب والصف املناسب للصالة
َ َمج َع الصالة مث أدركها يف بدله ويه تصىل ،فهل يعيدها؟
اإدراك االإمام يف بقية الصالة
من أحاكم املس بوق يف الصالة
تأخري املسافر املغرب ليصلهيا مع العشاء
ترك االإمام جسدة من الصالة
القرص خلف اإمام مقمي
حمك صالة املرأة ائامتهما ابإمام ال تراه
اإذا أقميت الصالة واملأموم يف نفةل ماذا يفعل؟
الصالة عىل اجلنازة قبل االإمام الراتب
أحوال املأموم مع االإمام
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي424 | .

صالة أهل العذار276..............................................................
هل جيمع الصالتني من وصل حمل سفره ،ونزل به؟
هل جيوز الرتخص برخص السفر يف املوطن الصيل
مسألتان يف قرص الصالة
كيف يضع ا ِّ
الكريس يف الصف؟
ملصيل
َّ
قضاء الفوائت عىل الرتتيب ،ما مل ُخيش فوات وقت احلارضة
امجلع بني الصالتني بسبب املطر
حمك صالة الغائب عىل املوّت يف البيوت
هل جيوز الرتخص برخص السفر يف املوطن الصيل
يعاين من مرض ندر يسبب هل ضعف يف السمع ،فهل يرتك صالة امجلاعة؟
وجوب امجلعة عىل املسافر بغريه من املس توطنني ،ال اس تقالال
حمك القرص وامجلع يف الصالة للمسافر
قرص الصالة يف السفر
هل اإمتام الصالة يف السفر يقطع حمك السفر
حمك القرص وامجلع يف الصالة للمسافر ادلامئ بشلك يويم
حمك الصالة ملريض ابلعناية املركزة
حمك امجلع والقرص يف الصالة للمسافر
حمك القرص وامجلع يف الصالة
حمك مجع الصالة وقرصها يف السفر
حمك امجلع بني صالتني بسبب النوم
حمك امجلع يف الس يارة أثناء السفر
كيف يضع ِّ
الكريس يف الصف؟
املصيل
َّ
حمك الصالة مع محل كيس تميع البول
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حمك صالة القادر عىل القيام جالسا لعجزه عن السجود أو الركوع
مسأةل يف القرص وامجلع يف السفر
عرف أنه جنب بعد الصالة
القرص وامجلع للمسافرين
دواء يسبب عدم الانتظام يف أوقات الصالة
النوم عن الصالة للمشقة الشديدة
ُحكـم القصـر فـي الصالة للطالـب املغتـرب
تأخري الصالة يف السفر
ما يه رشوط صالة امجلع والقرص وما املدة اليت يس تطيع املسمل أن جيمع او يقرص
هـل يلـزم قضـاء الصلـوات فتـرة الـدورة ؟؟
حكـم امجلـع والقصـر فـي الصــالة
مىت جيب عىل املسمل قرص الصالة ومىت جيب عليه مجعها ومىت جيب عليه االثنني معا؟
حكــم القصـر فـي الصــالة
حمك الصالة ملن احتمل وهو نمئ ومل ينتبه ذلل الا يف منتصف الصالة
حمك ترك الصالة ملن تقدم ابلعمر
تأخري املسافر املغرب ليصلهيا مع العشاء
عدم أداء الصالة يف وقهتا لكرثة الاحتالم

صالة امجلعة325.........................................................................
ال يسن رفع اليدين يف ادلعاء يوم امجلعة اإال يف الاستسقاء.
وجوب امجلعة عىل املسافر بغريه من املس توطنني ،ال اس تقالال
ذكر هللا تعاىل بعد صالة امجلعة مما يغفل عنه الناس كثريا
حمك الرشاء من الباعة أثناء خطبة أو صالة امجلعة
هل يرتبط وقت امجلعة بوقت الظهر؟
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي426 | .

هل السجود بأي جسدة مرشوع يف جفر لك مجعة؟
بيان معىن قوهل صىل هللا عليه وسمل يف ساعة االإجابة يوم امجلعة" :وهو قامئ يصيل"؟
ادلعاء عرص امجلعة ،وعند نزول املطر
هل يرتبط وقت امجلعة بوقت الظهر؟
صالة امجلعة خارج املسجد لعدم القدرة عىل الصالة داخهل
ماذا يصنع بني خطبيت امجلعة

صالة العيدين342......................................................................
التكبري املطلق والتكبري املقيد
هل العيد عبادة؟
التكبري لي َةل عيد الفطر من السنن املهجورة
حمك ذهاب املتويف عهنا زوهجا لصالة العيد وامجلعة

صالة الاستسقاء351................................................................
ال يسن رفع اليدين يف ادلعاء يوم امجلعة اإال يف الاستسقاء.

متفرقات356............................................................................
نوازل الصالة
التَّ َو ُّرك املس نون
الوقت أآكد أراكن الصالة
الصالة أمام ادلفاايت ليس من اس تقبال النار
حمك خمتة القرأآن امجلاعية عىل الواتس ،وحمك املليونيات وامحلالت ،مكليونية الصالة عىل النيب صىل
هللا عليه وسمل ،ومحةل الاس تغفار ،وحنوه.
اإطاةل السجدة الخرية يف الصالة
خمالفة هدي النيب صىل هللا عليه وسمل يف طول صالة الفريضة
فتاوى الصالة  ...لفضيلة الدكتور :محمد بن موسى الدالي427 | .

خمالفة الس نة يف اخلروج من املسجد
صالة يوم الثالاثء لرفع بالء كورون
صالة التسابيح ،وعدم ثبوهتا ،وال ُسن ِّية العمل هبا
معىن قولنا يف الصالةَ :
"مس َع هللا ل َم ْن َمحدَ ُه"
تو ُ
مؤهل للصالة ابلناس
غري ٍ
كيل االإمام َ
خروج الرحي من القبل ،هل يبطل الصالة؟
صالة الاس تخارة عن الغري
حمك حتديد العدد والوقت للعبادة
صالة املرأة متعطرة يف بيهتا
الصالة يف مالبس مرت علهيا الرصاصري
محل املصيل لصور ذوات الرواح يف الصالة
مصاب بوسواس ويريد أن يقطع الصالة
والية الب اذلي ال يصيل يف الناكح
الصالة يف لباس عليه صور
الوسواس يف الصالة
قرص الصالة مبىن
حـث الطفـل علـى الصـالة وعـدم الهتـاون فـي ذلـك
حكــم امجلــع والقصـر فـي الصالة للمســافـر املقيــم
ترك صالة الفجر يف املسجد طاعة للوادل
تفريط الزوج يف الصالة وموقف الزوجة منه
الصالة خلف االإابضية والاختالط بني الرجال والنساء يف العمل
حمك صالة الفجر يف العراق
حكـم الصـالة مبالبـس علهيـا صـور كـرتــون
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محد هللا بعد العطاس يف الصالة
حمك الصالة يف مسجد بين يف أرض مغصوبة
حمك الصالة ابلنس بة للمرأآه بثوب املزنل او ثياب املدرسة
خروج الرحي من القبل ،هل يبطل الصالة؟
حمك قضاء الصالة عن خشص غري ملكف
حمك لبس العباءة الطويةل والصالة فهيا
صالة ركعتني أآخر حلظات من الس نة امليالدية
هل احلمك عىل بدعية عبادة معينة مل ترد يف الرشع خيتلف يف زمن الترشيع عن زمننا احلارض
وماالضابط ذلل
الاعتاكف يف البيوت
يف  18رمضان ،لعام واحد وأربعني وأربعامئة وألف
س نِّة الفجر
منعه مديره من العمل من الصالة ...ماذا يفعل؟!
هل جيوز الصالة خلف اإمام ال يتقن قراءة سورة الفاحتة؟

وهللا ول التوفيق ،وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني.
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