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 ةماملقد
 من أنفسنا يعلمنا ويفقهنا مما أنزل اهللا عليه ًالذي أكرمنا باإليامن, وأرسل فينا رسوالاحلمد هللا 

 اهللا وسالمه عليه ما هلت األهلة وأنـارت الـشمس عـىل األكمـة, من الكتاب واحلكمة فصلوات
 . الغر امليامني مصابيح الدجى وأعالم اهلدن وصحبه الطيبني الطاهريهوعىل آل

فهذا بحث علمي مجعت فيه جهد العقل مما تناثر من علـوم املقـل يف كتـب العقيـدة, ورتبـت 
مها ويل يف هـذا اجلمـع مقاصـد وأهـداف مسائلها عىل نسق كتب الفقه, حتى يسهل دراستها وفه

 :منها
ليعلم طالب العلم واهلد والنور أن دين اإلسالم كل ال يتجزأ فعىل ما فيه من الـسلعة : ًأوال

املرتامية األطراف, هو مرتابط بعر وثقة ال تنفك عن بعضها البعض, كام بسطته يف التمهيـد مـن 
 .هذا البحث
)  والصالة–الطهارة (العلم فيام حيتاجه من املسائل الفقهية من التسهيل والتوفري لطالب : ًثانيا

 .وقد كانت من قبل شتيت متناثر يف بطون كتب العقيدة والتوحيد
العثور عىل رأي لعامل يف مسألة مل يتطرق إليها يف غريها من الكتب املصونة, فيستفاد منها : ًثالثا

 .يف موضعها
ن للمجتهـدين يف الكتابـات العقديـة, أسـلوهبم اخلـاص يف كام أن القارئ املدقق جيد أ: ًرابعا

 .طرحهم للقضايا الفقهية
 هذا واهللا أسأل أن ينفعني بام علمني وإخواين املسلمني املؤمنني واهللا ويل التوفيق
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 التمهيد
 اإلسالمية رشيعة وعقيدة
زأ, وذلك بنظرته الشاملة لإلهليـات لإلسالم نظرته اخلاصة يف الوجود واحلياة وهو كل ال يتج

وتعلق الكون هبا, ومن خالل هذا التصور الشامل واملرتابط يستطيع املرء أن يـتفهم مجيـع مبـادئ 
 .اإلسالم بصورة متكاملة مرتابطة ال تناقض فيها وال تضاد

 عىل خالف األنظمة والقوانني البرشية الوضعية إذ تنقصها التكامل اإلسالمي, ولقصورها يف
النظرة الشمولية املرتابطة, فاإلسالم يضع توجيهاته ملريديه من منطلق الظـاهر والبـاطن وأسـاس 
عمل الفرد يبدأ من الباطن الذي هو املقصد والنيـة ثـم عمـل اجلـوارح وهبـا يـتم قبـول األعـامل 

 .الصاحلة
م وحـديث وأما ما نواه من تقسيم العلامء للعلوم الرشعية من عقدية وفقهية وعلوم قرآن كري

رشيف وغريها, ما هو إال تبسيط لطالب العلم, وإال فاإلسالم عقيدة ورشيعة, والرشيعة مرتبطـة 
بالعقيدة وممتزجة امتزاج الدم باملاء ومالصقته هلا كمالصقة الظفر باإلصبع, وضاربة جـذورها يف 

هـا ركنهـا بعضها البعض كجذور اجلبال يف قاع األرض, فكان اإلسالم ديـن ودولـة, العقيـدة في
ُالذي يرام وعينها التي تبرص هبا احلق من الباطن, فأمة اإلسـالم أمـة تبنـي أساسـها عـىل العقيـدة 

 .الصحيحة, وعملها برشيعة اهللا الصاحلة, وأخالقها مرضاة رهبا وخالقها وإهلها احلق
وهذا هو سبب سعادة املسلمني يف دنياهم يف كامل الدين وصـالح الـرسيرة وصـالح العمـل 

مـن ﴿:  وقـال)١(﴾يوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسـالم دينـاال﴿
 وهذه هي الـسعادة املفقـودة عنـد )٢(﴾عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

 .املجتمعات غري املسلمة, لفقداهنا األسس العظيمة التي يملكها املجتمع الصالح
العقيدة, وقائمة عليها وما تقسيم الدين إىل مسائل أصولية وفرعيـة إال مجيع األحكام متصلة ب

, ويف هذا التكامل البديع بـني الـرشيعة والعقيـدة )٣(تقسيم حادث قد يقصد منه التسهيل والتنويع

                                                 
 .٣: املائدة) ١(

 .٩٧: النحل) ٢(

 .١٨: اإلمامة العظمى) ٣(



 ٤

وإذا تأملت احلكمـة البـاهرة يف هـذا الـدين : وسائر أصول الدين وعلومها يقول اإلمام ابن القيم
احلنفية, والرشيعة املحمدية التي ال تنال العبارة كامهلا, وال يدرك الوصف حـسنها, القويم, وامللة 

 لو اجتمعت وكانت عىل أكمل عقـل بفـضلها, وأنـه مـا طـرق العـامل –وال تقرتح عقول العقالء 
رشيعة أكمل وال أجل وال أعظم منها, فهي يف نفسها الشاهد واملشهود له, واحلجـة واملحـتج لـه, 

 .)١(ربهان, ومل مل يأت الرسول بربهان عليها لكفى هبا برهانوالدعو وال
وبسبب هذا التناسق العظيم فال غرابة يف ذكر أي مسألة من مسائل الدين وأحكام الرشيعة يف 
أي موضع وأي علم وتصنيف ما دام هذا القسم الرشعي ديني, ما دامت احلاجة تقتيض ذكره, كام 

سائل فقهية يف بطون كتبها فنجد أحكام املسح عـىل اخلفـني, هو حاصل يف كتب العقيدة من ذكر م
والقراءة عىل األموات والصالة عىل القبور واجتاه القبور أو جتصيصها, وحكـم تـارك الـصالة أو 
الصالة خلف اإلمام الظامل والفاسق والفـاجر, وأحاديـث اآلحـاد, وأحكـام اإلمـام مـن البيعـة 

احلقيقة واملجاز واملحكم املتشابه وغريها يف كتب التوحيـد وغريها وفضائل الصحابة, والكالم يف 
مسطورة مل يعرتض معرتض من أهل العلم, إذا أن السامح ملعاجلة هذه القضايا يف حرضة التوحيـد 

 .غري حمظورة كام تقدم من ذكر ترابط أحكام الدين بعضها البعض وباألخص منها التوحيد
ريم والسنة النبوية املطهـرة, فنجـد القـرآن الكـريم وهذا السامح مأخوذ من منهج القرآن الك

يذكر التوجيه الرباين إىل حكم من األحكام البدنية كإقامة الصالة أو املالية كالزكاة أو ما جتمع هذا 
وهذا كاحلج وغريه من توجيه إىل املعامالت كالبيوع وغريها من اآلداب واألخالق, نجد أن املوىل 

اء اإليامن وخيتمها إما باسم من أسامئه احلسنى أو بصفة من صفاته العـال ًعز وجل يبدأها غالبا بند
 .يرجوها من وراء التوحيد واإليامن كالفالح والتقوأو بغاية من غايات العبد وأمانيه التي 

 ثم ذكر احلكـم الـرشعي ﴾ياأهيا الذين آمنوا﴿, بدأها اهللا تعاىل بـ)٢(قوله تعاىل آية الدين: مثال
 فذكر تفاصيل ما هو مطلوب يف حـال التـداين ﴾إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى﴿ املطلوب وهو

 .﴾واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا بكل يشء عليم﴿من الكتابة والكتاب والشهود ثم ختمها بقوله 
فطالب الفقه يأخـذ منهـا أحكـام التـداين والـشهادة والبيـع والـرشاء وغريهـا مـن أحكـام 

                                                 
 .٣٠٢ −٣٠١/ ١: مفتاح دار السعادة) ١(

 .ةسورة البقر) ٢(



 ٥

عقيدة يأخذ منها أركان اإليامن الكامل املطلوب وهي اإلجابة ألمر اهللا تعـاىل املعامالت, وطالب ال
ومراقبة اهللا يف الرس والعلن وأهنا تعني عىل حفظ العلم وبركته من اهللا تعاىل ومن أسامئه العلم ومن 

 .ريصفاته أنه واسع العلم ال يعلم سعتها إال اهللا تعاىل, وأمثال هذه اآليات يف القرآن الكريم كث
الطهور شطر اإليامن, واحلمد هللا متـأل امليـزان, «: ومن السنة النبوية, قال صىل اهللا عليه وسلم

 مـا بـني الـسموات واألرض, والـصالة نـور, والـصدقة برهـان, – أو متأل –وسبحان اهللا متآلن 
 .)١(»والصرب ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدوا, فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها

ذكر هذا احلديث اإلمام مسلم يف باب فضل الوضوء, وأوضح شارحه اإلمام النـووي كيفيـة 
الوحدة الواحدة يف األحكام الرشعية بحيث ال ختفى عىل أصحاب العقول املتفتحة والتي أنعم اهللا 

, والـصالة عليها بنور الفقه واالستنباط فلقط ربط صىل اهللا عليه وسلم الطهارة باإليامن باهللا تعاىل
التي هي ظاهر عبادة بدنية تنري القلب والقالـب, ومتنـع هبـذا النـور اإليـامن أن يقـع صـاحبها يف 
معايص اهللا والتي تنقض إيامنه وتغضب ربه تعاىل, والصدقة التي هي عبادة ماليـة برهـان واضـح 

 لـه وينميهـا عىل صدق صاحبها باإليامن باهللا تعاىل وأنـه سـيدخرها لـه يف ميـزان حـسناته يربيهـا
ًويضاعفها له أضعافا مضاعفة حتى تكون يوم القيامة يراهـا كاجلبـل, والـصرب هللا وبـاهللا ويف اهللا, 
فعىل طاعة اهللا وعن معصية اهللا, وعىل قضاء اهللا, وهذا احلبس حمبـوب هللا تعـاىل يثمـر لـصاحبه يف 

رتابطة يقول اإلمام النـووي مستقبله اخلري الكثري الذي يعوضه عام صرب عنه, ولعظم هذه املعاين امل
هذا حديث عظيم وأصل من أصول اإلسالم قد اشتمل عـىل مهـامت مـن قواعـد : يف آخر رشحه

 .)٢(اإلسالم
هذا هو شغل الشاغلني من العلامء األوائل, ترابط وجتانس بصورة موحدة بني أحكام وعلوم 

الكثري من منـسبي العلـم متغايرة, فمجالسهم ومصنفاهتم ال تعرف التخصصات والتي تعني عند 
ً أهنا متغايرات, بل جيمع فيها أبوابا من العلوم مجـة حتـت تفـسري آيـة أو –ولألسف يف هذا الزمان 

 رشح حديث, مجعوا العلم ليتفقهوا ويعلموا ويعملوا به, ال للجدل واخلـصومات وإنـام للـذكر
 .واخلشية

                                                 
 .٣٠٣/ ١: مسلم) ١(

 .١٠١ −١٠٠/ ٣: رشح صحيح مسلم) ٢(



 ٦

ً قلوبا غلفا وأبـرصت فيـه عيونـا ويوم أن توسعت دولة اإلسالم وأرشق نورها فهد اهللا هبا ً ً
ًعميا وتفتحت به أذهانا محقا, كاد له احلاقدون خفافيش الليل, منافقي النهـار, كلـام حـاكوا شـبه  ً ً
تصدر هلا علامء احلق بإبطاهلا وإظهار زيفها, فلام ازداد كيدهم وبدأ يطفح خبثهم, أخذت املجالس 

ًالعلمية الـرشعية زيـا آخـر ونوعـا جديـدا يف م ً نـاهج التـدريس والتعلـيم, بـأن ظهـرت جمـالس ً
التخصص ومصنفاهتا, حيكي لنا مثل هذا اإلمام املجتهد ابن خزيمـة رمحـه اهللا يف سـبب تـصنيف 

فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كـاره االشـتغال : لكتابه اجلليل املسمى بكتاب التوحيد, فيقول
ان أكثر شغلنا بتصنيف كتـب الفقـه التـي بتصنيف ما يشبه يشء من جنس الكالم من الكتب, وك

هي خلو من الكالم يف األقدار املاضية, التي قد كفر هبا كثري من منتحيل اإلسالم, ويف صـفات اهللا 
عز وجل التي نفاها, ومل يؤمن هبا املعطلون, وغري ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه, وكنت 

 .األهواء من جنس الكالم يف جمالسناأحسب أن ما جيري بيني وبني املناظرين من أهل 
ويظهر ألصحايب الذين حيرضون املجالس واملناظرة من إظهار حقنا عىل باطل خمالفينـا كـاف 
عن تصنيف الكتب عىل صحة مذهبنا وبطالن مذهب القوم وغنية عن اإلكثار يف ذلك, فام حدث 

حد, وال مؤول عام قضاه اهللا كونه يف أمرنا ما حدث مما كان اهللا قد قضاه وقدر كونه مما ال حميص أل
يف اللوح املحفوظ, قد سطره من حتم قضائه, فمنعنا عن الظهـور ونـرش العلـم وتعلـيم مقتـبس 
العلم ما كان اهللا قد أودعنا من هذه الـصناعة, كنـت أسـمع مـن بعـض أحـداث طـالب العلـم 

والقدرية املعتزلـة مـا واحلديث ممن لعله كان حيرض بعض جمالس أهل الزيغ والضالل من املعطلة 
ختوفت أن يميل بعضهم عن احلق والصواب من القول, إىل البهت والـضالل يف هـذين اجلنـسني 
من العلم, فاحتسبت يف تصنيف كتاب جيمع هذين اجلنسني مـن العلـم بإثبـات القـول بالقـضاء 

 .)١(السابق واملقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد
 :م اجلليل هووالشاهد مما حكاه هذا اإلما

أن العلامء األوائل السابقني كانوا يعتنون باستنباط األحكام الرشعية بجميـع ختصـصاهتا مـن 
آية أو حدث ليحصل العلم والفقه والعمل وحتصيل الثمر من األجر, وهذا النوع من العلم نجده 

م للـشافعي يف املصنفات األول كاملوطأ ملالك واملصنف لعبد الرزاق ومـصنف ابـن أيب شـيبة واأل
                                                 

 .مقدمة كتاب التوحيد, له اجلزء األول) ١(



 ٧

وأمثاهلا من الكتب التي تعترب موسوعة علمية تعنون الباب ثـم تـرسد مـا يـدل عليـه مـن األدلـة 
 .الرشعية وأقوال األئمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان

ًفلام بدأ عرص الفتن أخذ العلامء يصنفون ردودا عىل حسب نوع البدعة التي ظهـرت وبـرزت 
 الرد عىل اخلوارج وصنف اإلمام أمحد يف الرد عـىل اجلهميـة وفتن فيها الناس, فصنف اآلجري يف

املعطلة وكذا اإلمام الدارمي, وألف البخاري يف الرد عىل القدرية يف كتـاب خلـق أفعـال العبـاد, 
وألف ابن أيب شيبة ثم ابن منده يف الرد عىل املرجئة واجلهميـة واخلـوارج يف مـسائل اإليـامن قـول 

 .وعمل يزيد وينقص
ً كتبا يف العقيدة تـربز عقيـدة أهـل الـسنة وتـرد عـىل أقـوال املبتدعـة, ولكـشفهم ثم ظهرت

وإبرازهم ذكروا يف كتبهم ما يتميزون به عن أهل السنة من بدعتهم سواء كانت عقديـة أو فقهيـة, 
ومن هذه الكتب كتاب السنة البن أيب عاصم الضحاك وكذا لإلمام أمحد, ومن بعده اإلبانة البـن 

االعتقاد لإلمام الاللكائي واالعتقاد للبيهقي واحلجة يف بيان املحجة لإلمام احلـافظ نطه, وأصول 
 .أيب القاسم األصبهاين

وجرت التصانيف العقدية عىل هذا املنوال يف ذكر جممل عقائد السلف الصالح وكشف عوار 
 .الفرق الضالة مع ذكر ما تتميز به كل فرقة
لصالة والنهي عن تعظيمها بالبنـاء والتجـصيص ويـراد فيذكر النهي عن استقبال القبور يف ا

بذلك عىل القبورية من الغالة الصوفية, وتذكر دفع الغنائم واخلمس والزكاة لإلمام املبايع سلطان 
عـة يف املعـروف اً وذلك ردا عىل اخلوارج, ومثله الصالة خلفه واجلهاد خلفه والسمع والطالدولة

 من علم التوحيد يف يشء, ولكنـه لعلـه خيفـى −م التصنيفمن جهة عل–له وهذا ليس يف األصل 
 .عىل كثري من طلبة العلم, فسببه مجعته يف هذا البحث عىل قدر املستطاع لينفع اهللا به من يشاء

 باب الطهارة
مما ذكر يف كتب العقيدة السلفية من أحكام الطهارة التي امتازت هبـا عـن غريهـا مـن الفـرق 

 :املخالفة ما ييل
 :املسح عىل اخلفني وغسل القدمني: ة األوىلاملسأل



 ٨

 .يف السفر واحلرض, كام جاء يف األثر: ونر املسح عىل اخلفني: )١(قال اإلمام الطحاوي
تواترت السنة عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم باملـسح : قال شارح الطحاوية ابن عبد العز

الـذين نقلـوا عـن : فيقال هلـم املتواترة, عىل اخلفني وبغسل الرجلني, والرافضة ختالف هذه السنة
, والذين تعلموا الوضوء منه وتوضئوا عـىل عهـده ً وفعالًالنبي صىل اهللا عليه وسلم الوضوء قوال

ًوهو يراهم ويقرهم, ونقلوه إىل من بعدهم, أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه اآلية, فـإن مجيـع 
ًموا الوضوء إال منه فإن هـذا العمـل مل يكـن معهـودا املسلمني كانوا يتوضئون عىل عهده, ومل يتعل

ُعندهم يف اجلاهلية, وهم قد رأوه يتوضأ ما ال حيىص عدده إال اهللا تعاىل, ونقلـوا عنـه ذكـر غـسل 
الرجلني يف ما شاء اهللا من احلديث, حتى نقلوا عنه من غري وجه, يف كتب الصحيح أنه قـال صـىل 

 .)٢(»ن األقدام من النارويل لألعقاب وبطو«: اهللا عليه وسلم
مع أن الغرض إذا كان مسح ظاهر القدم, كان غسل اجلميع كلفة ال تـدعو إليـه الطبـاع, كـام 
تدعو الطباع إىل طلب الرئاسة واملال, فلو جاز الطعن يف تواتر صفة الوضوء, لكـان يف نقـل لفـظ 

الذين ال يمكن فيـه الكـذب وال لفظ اآلية تثبت بالتواتر : آية الوضوء أقرب إىل اجلواز, وإذا قالوا
 .اخلطأ, فثبوت التواتر يف نقل الوضوء عنه أوىل وأكمل

فإن املسح كام يطلق ويراد به اإلصابة, كـذلك يطلـق ولفظ اآلية ال خيالف ما تواتر من السنة, 
متسحت للصالة, ويف اآليـة مـا يـدل عـىل أنـه مل يـرد بمـسح : ويراد به اإلسالة, كام تقول العرب

إىل ﴿:  املسح الذي هـو قـسيم الغـسل, بـل املـسح الـذي الغـسل قـسم منـه, فإنـه قـالالرجلني
 فدل عىل أنه ليس يف كل رجـل كعـب )٤(﴾إىل املرافق﴿: , ومل يقل إىل الكعاب, كام قال)٣(﴾الكعبني

واحد, كام يف يد مرفق واحد, بل يف كل رجـل كعبـان, فيكـون تعـاىل قـد أمـر بجعـل املـسح إىل 
ني, وهذا هو الغسل, فإن من يمسح املسح اخلاص جيعـل املـسح لظهـور القـدمني, العظمني الناتئ

                                                 
 .٤٣٥ص: رشح العقيدة الطحاوية) ١(

 .وهي آية الوضوء

 ., كتاب العلم باب رفع الصوت١٤٣/ ١الفتح : البخاري) ٢(

 .٦: املائدة) ٣(

 .٦: املائدة) ٤(
 .٤٠٦/ ١:  السبع, أليب مكس القييسراجع كتاب الكشف عن وجود القرآن



 ٩

وجعل الكعبني يف اآلية غايته يرد قوهلم, فدعواهم أن الغرض مسح الرجلني إىل الكعبني, اللـذين 
 .−مردود بالكتاب والسنة–مها جمتمع السابق والقدم عند معقد الرشاك 

اخلفض, وتوجيه إعراهبام مبسوط يف موضعه, وقراءة النصب و: مشهورتانويف اآلية قراءتان 
فلـسنا : (ًالنصب نص يف الغسل; ألن العطف عىل املحل إنام يكون إذا كان املعنى واحـدا, كقولـه

 ).باجلبال وال احلديدا
وليس معنى مسحت برأيس ورجيل هو معنى مسحت رأيس ورجيل, بل ذكر الباء يغري معنـى 

, )وأيـدكم: (إلصاق يشء من املاء بالرأس, فتعني العطـف عـىل قولـهًزائدا عىل جمرد املسح, وهو 
فالسنة املتواترة تقتيض عىل ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن, فـإن الرسـول صـىل اهللا عليـه 

حـدثنا الـذين كـانوا : وسلم, بني للناس لفظ القرآن ومعناه, كام قـال أبـو عبـد الـرمحن الـسلمي
عفان, وعبد اهللا بن مسعود, وغريمها أهنم كـانوا إذا تعلمـوا مـن النبـي عثامن بن : يقرئوننا القرآن

 .صىل اهللا عليه وسلم عرش آيات مل جياوزوها حتى يتعلموا معناه
ًفيهـا كثـريا ويف ذكر املسح يف الرجلني تنبيه عىل قلة الصب يف الـرجلني, فـإن الـرسف يعتـاد 

 .)١(واملسألة معروفة, والكالم عليها يف كتب الفروع
يثبتون املـسح عـىل : وقال العالمة املحقق الصديق حسن خان يف بيان وصف أهل السنة أهنم

 .)٢(اخلفني سنة, ويرونه يف السفر واحلرض
تواترت السنة عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم باملـسح عـىل : [وأما قول ابن عبد العز أنه

جواز املسح عىل اخلفني يف الـسفر واحلـرض أمجع من يعتد به يف اإلمجاع عىل : , قال النووي]اخلفني
 إىل قولـه, وقـد رو املـسح عـىل اخلفـني خالئـق ال حيـصون مـن –سواء كان حلاجة أو لغريهـا 

حدثني سبعون من أصحاب رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أن : الصحابة, قال احلسن البرصي
 أسامء مجاعات كثري من الصحابة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كان يمسح عىل اخلفني, وقد بينت

 .)٣( نفيسه مما يتعلق بذلك وباهللا التوفيقًوقد ذكرت فيه مجال) رشح مهذب(الذين رووه يف 

                                                 
 .٤٣٧ −٤٣٥: رشح الطحاوي) ١(

 .١٥٠: قطف الثمر) ٢(

 .١٦٤/ ٢: رشح مسلم) ٣(



 ١٠

وقد رصح مجع من احلفاظ بأن املسح : , قال)١ ()الفتح(وأثبت هذا التواتر احلافظ ابن حجر يف 
 ويف ابن أيب شيبة وغريه عن  العرشة,عىل اخلفني متواتر, ومجع بعض رواته فجاوزوا الثامنني ومنهم

 .احلسن البرصي حدثني سبعون من الصحابة باملسح عىل اخلفني
لـيس يف :  الشيخ أمحد البنا فقد نقل ابن املنذر عـن ابـن مالـك قـال)٢(وقال شارح مسند أمحد

املسح عىل اخلفني خالف عن الصحابة اختالف; ألن من رو عنه منهم إنكـاره, فقـد رو عنـه 
 .باتهإث

مـنهم )  فـام بعـدها٢٦٩/ ١(والبيهقـي ) ٩٣(رسد الرتمـذي : قال الدكتور عصام القريـويب
 .)٣(مجاعة

 :املسألة الثانية
ال صالة إال بوضوء وال وضوء ملن مل يـذكر «: ًقال شيخ اإلسالم ابن تيمية تعليقا عىل حديث

عليـه بـني املـسلمني, فـإن  وهـذا متفـق »ال صالة إال بطهـور«:  إن هذا كحديث)٤(»اسم اهللا عليه
الطهور واجب يف الصالة, فإنام نفى الصالة النتفاء واجب فيها, وأما ذكر اسم اهللا عـىل الوضـوء, 
ففي وجوبه نزاع معروف, وأكثر العلامء يوجبونه وهـو مـذهب مالـك, وأيب حنيفـة, والـشافعي, 

وهـو قـول : لثـاين ال جيـبوهو إحد الروايتني عن أمحد اختارها اخلرقي وأبو حممد وغريمها, وا
طائفة من أهل العلم, وهو الرواية األخر عن أمحد, اختارها أبو بكر عبـد العزيـز, القـايض أبـو 

 .)٥(يعىل وأصحابه

                                                 
 ., أي املبرشون باجلنة٣٠٦/ ١) ١(

 .٥٨/ ٢: الفتح الرباين) ٢(

 .١٥٠انظر هلامش ص: قطف الثمر) ٣(

 .٦٨/ ١: صحيح ابن ماجه: , وابن ماجه٤١٨/ ٢: رواه أمحد يف مسنده) ٤(

 .٣١: اإليامن) ٥(



 ١١

 الصالة: باب
 :ًتعريفها لغة ورشعا: املسألة األوىل

 أي ادع هلم, وعد لتضمنه معنى اإلنـزال أي ﴾وصل عليهم﴿: الدعاء بخري قال تعاىل: لغة
 .)١(زل رمحتك عليهمن

, وقـال صـاحب كتـاب توحيـد )٣(, ومؤلفة مـن أقـوال وأعـامل)٢(أهنا دعاء خمصوص: ًرشعا
 .أقوال وأفعال خمصوصة مفتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم: ًاخلالق, ورشعا

 صـالة األخـرس ونحـوه; ألن األقـوال فيهـا مقـدرة −يفرأي عىل التع–ال يرد عليه : وقال
أي صـالة – وهذا التعريف باعتبار الغالب فال يـرد صـالة اجلنـازة, وسـميت واملقدر كاملوجود,

 .)٤( صالة الشتامهلا عىل الدعاء−اجلنازة
ًتسمية الصالة إيامنا وإسالما ودينا: املسألة الثانية ً ً: 

 عـىل أن −أي أهـل الـسنة–واسـتدلوا :  عن اإلمام املـروزيًقال شيخ اإلسالم ابن تيمية نقال
ًذكروه باآليات التي تلوناها عند ذكر تسمية الصالة وسائر الطاعات إيامنـا وإسـالما اإليامن هو ما  ً

 .)٥(ودينًا
إن اسم اإليامن يتناول ما فرس به اإلسالم وسائر الطاعات لكوهنـا : ونقل عن ابن صالح قوله

ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل اإليامن, ومقومات ومتمامت وحافظـات لـه, وهلـذا فـرس 
 .)٦(نبي صىل اهللا عليه وسلم يف حديث وفد عبد القيس بالشهادتني, والصالة والزكاة والصومال

 .)٧(فجعل ذلك كله من اإليامن: ويقول ابن تيمية يف تعليقه عىل حديث وفد عبد القيس
 الشتامهلا عىل معاين )١(»وجعلت قرة عيني يف الصالة«: ًقال الشيخ الكحمي تعليقا عىل حديث

                                                 
 .١٠٣ −١٠٢: توحيد اخلالق) ١(

 .٢٨١: اإليامن البن تيمية) ٢(

 .١٤٧: اإليامن األوسط) ٣(

 .١٠٣: توحيد اخلالق) ٤(

 .٣٠٠: اإليامن ابن تيمية) ٥(

 .٣٤٥: نفس املرجع السابق) ٦(

 .٣٨٣: نفس املرجع السابق) ٧(



 ١٢

دخل معقل عىل عطاء بن أيب رباح يف نفر مـن أصـحابه : , وقال السفاريني)٢(ًامها اهللا إيامنااإليامن س
إن لنا حاجة فاضل لنا, نفعـل, :  قلت﴾حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا﴿: وهو يقر
 :ً باإلرجاء, وأن ناسا أتوا به, وأن الصالة والزكـاة ليـستا مـن الـدين, فقـال−أي معقل–فأخربه 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا ﴿: أوليس اهللا تعاىل يقول
, فالصالة والزكاة من الدين, وذكر من أقواهلم وأهنم انتحلـوك? فتـربأ ﴾الزكاة وذلك دين القيمة

 .)٣(منهم
ال إلـه إال : ا قولة أعالهباإليامن بضع وسبعون شع«: وقال شارح الطحاوية بعد ذكر حديث

:  له شعب متعددة وكل شعبة تـسمىً فإذا كان اإليامن أصال»اهللا, وأدناها إماطة األذ عن الطريق
 .)٤(ًإيامنا, فالصالة من اإليامن

اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأمتمـت علـيكم نعمتـي ﴿: وقال ابن بطة بعد ذكر قولـه تعـاىل
فقد علم العقالء من املؤمنني ومـن رشح : , قال ورد عمر عىل اليهود﴾ورضيت لكم اإلسالم دينا

اهللا صدره ففهم هذا اخلطاب من نص الكتاب وصـحيح الروايـة بالـسنة, أن كـامل الـدين ومتـام 
اإليامن إنام هو بأداء الفرائض والعمل باجلوارح مثل الصالة والزكاة والـصيام واحلـج مـع القـول 

 .)٥(باللسان والتصديق بالقلب وعملوا
 :)٦(دلة منهاواستدل بأ
 .)٧(﴾وما كان اهللا ليضيع إيامنكم﴿: قوله تعاىل

ًإن اهللا تعاىل سمى الصالة إيامنا يف كتابه وذلك أن اهللا تعاىل ملاص رف نبيه صىل اهللا عليـه : قال
وسلم عن الصالة إىل بيت املقدس وأمره أن يصيل إىل الكعبة, قال املسلمون للنبي صـىل اهللا عليـه 

                                                 
 .صححه ووافقه الذهبي و١٦٠/ ٢: , واحلاكم١٢٨/ ٣: رواه أمحد يف مسنده) ١(

 .٦٢٢/ ٢: معارج القبول) ٢(

 .٤٢٣/ ١: لوامع األنوار) ٣(

 .٣٨٢: رشح الطحاوية) ٤(

 .٦٣٥ −٦٤٣/ ٢: اآليات) ٥(

 .٧٧٩ −٧٧٥/ ٢: نفس املرجع السابق) ٦(

 .١٤٣: البقرة) ٧(



 ١٣

تنا التي كنا نصيل إىل بيت املقدس ما حاهلا وما حالنا فيها وحال إخواننا الذين أرأيتك صال: وسلم
ًماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس, فأنزل اهللا يف ذلك قرآنا ناطقـا   يعنـي صـلواتكم إىل −اآليـة–ً

ما علمت أن الصالة من اإليامن حتـى قـرأت : ًبيت املقدس, فسمى اهللا الصالة إيامنا, وقال سفيان
 .)١( اآليةهذه

ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املرشق واملغرب ولكـن الـرب مـن آمـن بـاهللا ﴿: ومنها قوله
واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال عىل حبـه ذوي القربـى واليتـامى واملـساكني 

 .)٢(﴾وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة
 . فقرأ هذه اآليةأبو ذر النبي صىل اهللا عليه وسلم عن اإليامنلقد سأل : قال

 .)٤(﴾ولكن اهللا حبب إليكم اإليامن﴿: , وقوله)٣(﴾اليوم أكملت لكم دينكم﴿: ومنهام قوله
قد أعلمنا أن كامل الدين بإكامل الفرائض, وأنه ملا علم عز وجل الصدق منهم يف إيامهنم : قال

, وعلم حقيقة ذلك من قلوهبم بام زينه اهللا تعاىل يف قلوهبم وحببه والعمل بجميع ما افرتضه عليهم
ًإليهم من طاعته والعمل بأوامره واالنتهاء عن زواجره سمى هذه األفعـال كلهـا إيامنـا, ودعـاهم 

ياأهيـا ﴿, )٥(﴾ياأهيا الذين آمنوا إذا قمـتم إىل الـصالة﴿تعاىل باسم اإليامن وزادهم فيه بصرية فقال 
 .)٧(﴾قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون﴿: , وقال)٦(﴾إذا نودي للصالةالذين آمنوا 
اإليـامن : إن اإليامن ثـالث أثـايف«:  ما رواه ابن أيب شيبة بسنده عن عيل بن أيب طالب–ومنها 

والصالة واجلامعة, فال تقبل صالة إال يف إيامن, فمن آمن صـىل, ومـن صـىل جـامع, ومـن فـارق 
 .)٨(» شرب, خلع ربعة اإلسالم من عنقهاجلامعة قيد

                                                 
 .٧٧٨/ ٢: األبانة) ١(

 .١٧٧: البقرة) ٢(

 .٣: املائدة) ٣(

 .٧: احلجرات) ٤(

 .٦ :املائدة) ٥(

 .٩: اجلمعة) ٦(

 .٢: املؤمنون) ٧(

 .٢٩: اإليامن البن أيب شيبة) ٨(



 ١٤

 متى فرضت الصالة وكم كانت وكيف كانت?: املسألة الثالثة
أول ما فرض اهللا الشهادتني ثـم الـصالة فإنـه أمـر بالـصالة يف أول أوقـات : يقول ابن تيمية

 .﴾اسجد﴿ وآخرها ﴾اقرأ﴿: الوحي, فإن أول ما أنزل عليه صىل اهللا عليه وسلم
ة أول ما فرضت كانت ركعتني بالغـداة وركعتـني بالعـيش, ثـم فرضـت وقد رو أن الصال

اخلمس ليلة املعراج, وكانت ركعتني ركعتني, فلـام هـاجر أقـرت صـالة الـسفر, وزيـد يف صـالة 
 يتكلمون يف الصالة ومل يكن فيهـا تـشهد, ثـم أمـروا بالتـشهد وحـرم علـيهم ًاحلرض وكانوا أوال

 .)١(الكالم
فإهنا فرضت يف ليلة املعراج بعد عرش من البعثة, مل يدع الرسول : يوقال الشيخ حافظ احلكم

 .)٢(صىل اهللا عليه وسلم إىل يشء غري التوحيد الذي هو الركن األول
 :ما ذكر من أركان الصالة: املسألة الرابعة

ال جيـزي صـالة إال حيتج بأنه :  يف باب النية يف الصالة»األم«قال الشافعي يف كتاب :  النية−١
إنـام األعـامل «: نية بحديث عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمب

: ومن أدركنا يقولون اإليامن. وكان اإلمجاع من الصحابة, والتابعني من بعدهم:  ثم قال)٣(»بالنيات
 .)٤(قول وعمل ونية, ال جيز, واحد من الثالثة إال باآلخر

 −أي أصـحاب احلـديث–ويأمرون : أبو إسامعيل الصابوينيقول : االطمئنان يف األركان −٢
ًبإمتام الركوع والسجود حتام واجبا, ويعدون إمتام الركوع والسجود بالطمأنينـة فيهـا, واالرتفـاع  ً
من الركوع واالنتصاب منـه والطمأنينـة فيـه, وكـذلك االرتفـاع مـن الـسجود, واجللـوس بـني 

 .)٥(تي ال تصح إال هباالسجدتني مطمئنني فيه من أركان الصالة ال
 :حكم أداء الصالة: املسألة اخلامسة

                                                 
 .١٤٧: اإليامن األوسط) ١(

 .٦٢٢/ ٢ح : معارج القبول) ٢(

 ., كتاب الوحي٩/ ١: رواه البخاري, الفتح) ٣(

 .١٩٧: اإليامن البن تيمية) ٤(

 .٩٨: عقيدة السلف) ٥(



 ١٥

, وقال الشيخ عبد العزيـز )١(وهي ثانية أركان اإلسالم يف الفرضية: قال الشيخ حافظ احلكمي
 .)٢(فاملسلمون سنيهم ويدعيهم متفقون عىل وجوب الصالة:  عن اإلمام ابن القيمًالسلامن نقال
 :)٣(أدلتهم
فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتـوا ﴿ وقال )٤(﴾وأقيموا الصالة﴿: قال تعاىل: هااألمر بإقامت: ًأوال

 .)٥(﴾الزكاة فخلوا سبيلهم إن اهللا غفور رحيم
وكـذا , )٦(وذلك مما رو يف الصحيحني يف افرتاضها ليلة اإلرساء واملعـراج: أهنا فريضة: ًثانيا

:  عليه وسلم إىل اليمن قال لـه فـيام قـالحديث معاذ ابن جبل ريض اهللا عنه ملا بعثه النبي صىل اهللا
 .)٧(»فأعلمهم إن اهللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة

قد أفلح املؤمنون, الذين هـم ﴿: قوله تعاىل: اآليات واألحاديث يف الوعد والوعيد منها: ًثالثا
 .)٨(﴾يف صالهتم خاشعون

, فإن تقبلت منه تقبل سائر عملـه, وإن أول ما يسأل عنه العيد يوم القيامة الصالة«: وحديث
 .)٩(»ردت عليه رد سائر عمله

ومل نك نطعـم * قالوا مل نك من املصلني * ما سلككم يف سقر ﴿: وقال تعاىل يف وعيد تاركها
فويـل للمـصلني الـذين هـم عـن صـالهتم ﴿:  وقال.)١٠(﴾وكنا نخوض مع اخلائضني* املسكني 
 .)١١(﴾ساهون

                                                 
 .٦٢٢/ ٢: معارج القبول) ١(

 .٨٣: ةالكواشف اجللي) ٢(

 .٨٤ −٨٣: , الكواشف اجللية٦٨٤ −٦٦٩/ ٢: , اإلبانة٦٢٨ −٦٢١/ ٢: معارج القبول) ٣(

 .٥٦: النور) ٤(

 .٥: التوبة) ٥(

 .١٤٦/ ١كتاب الصالة باب كيف فرضت الصالة, ومسلم / ١: الفتح: البخاري) ٦(

 .٣٥٧/ ٣: الفتح: البخاري) ٧(

 .٢ −١: املؤمنون) ٨(

 .٧٢/ ٥: , وأمحد١٠٢ −١٠١/ ١: صحيح النسائي: , والنسائي٤١٣ ج ٣٦٩/ ٢: لرتمذيصحيح ا: رواه الرتمذي) ٩(

 .٤٥ −٤٢: املدثر) ١٠(

 .٥ −٤: املاعون) ١١(



 ١٦

فخلف من بعـدهم خلـف أضـاعوا ﴿: ر يف تكفري تاركها, قال تعاىل ما فيها من الزج–ومنها 
 .)١(﴾إال من تاب* الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 

 وقال صـىل )٢(فإنه لو كان مضيع الصالة مؤمنًا مل يشرتط يف توبته اإليامن: قال احلافظ احلكمي
 .)٣(»ةإن بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصال«: اهللا عليه وسلم

 : ما ذكر من مستحبات الصالة: املسألة السادسة
 :  اخلشوع−١

الـسكون : واضع والذل, والثـاينتال: أحدمها: نيواخلشوع يتضمن معني: قال اإلمام ابن تيمية
والطمأنينة, وذلـك مـستلزم لـني القلـب املنـايف للقـسوة, فخـشوع القلـب يتـضمن عبوديتـه هللا 

 فعن ابن عباس يف شوع يف الصالة يتضمن هذا التواضع والسكون,ًوطمأنينته أيضا, وهلذا كان اخل
: خمبتـون أذالء, وعـن احلـسن وقتـادة:  قـال)٤(﴾الـذين هـم يف صـالهتم خاشـعون﴿: قوله تعاىل

اخلـشوع القلـب, وأن تلـني للمـرء : متواضعون, وعن عيل ريض اهللا عنـه: خائفون, وعن مقاتل
غض البرص وخفض اجلناح, وكان الرجل : , وقال جماهدًاملسلم كنفك, وال تلتفت يمينًا وال شامال

من العلامء إذا قام إىل الصالة هياب الرمحن أن يرشد بـرصه, أو أن حيـدث نفـسه بـيشء مـن أمـور 
 .الدنيا

ليس اخلشوع الركوع والسجود, ولكنه السكون وحب حسن اهليئـة يف : وعن عمرو بن دينار
 .)٥(الصالة

                                                 
 .٦٠ −٥٩: مريم) ١(

 .٦٢٥/ ٢: معارج القبول) ٢(

 .٨٢ ح ٨٨/ ١: رواه مسلم) ٣(

 .٢: املؤمنون) ٤(

 .٢٥ −٢٤: اإليامن البن تيمية) ٥(



 ١٧

 :)١(ب املؤدية للخشوعاوويقول رمحه اهللا يف األب
كـان النبـي صـىل اهللا : فعن ابن سريين وغريه: االلتفاتة النظر يف مكان السجود وعدم –منها 

 حتـى نزلـت ًعليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم يف الصالة إىل السامء, وينطوون يمينًا وشامال
د ذلك ينظـر إال إىل هذه اآلية, فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون, ما رؤي أحد منهم بع

 .األرض
 هـو أن ال تعبـث بـيشء −يف معنى اآلية–فعن عطاء : عدم العبث يف اجلسد أو الثياب–ومنها 

 .من جسدك وأنت يف الصالة
ومعلوم أن من حافظ عىل الـصلوات بخـشوعها : ويقول رمحه اهللا يف ثمرة اخلشوع يف الصالة
شية التي أمره هبا, فإنـه يـأيت بالواجبـات, وال يـأيت الباطن, وأعامهلا الظاهرة, وكان خيشى اهللا, اخل

 .)٢(كبرية
 :)٣(الثمرة السيئة يف ترك اخلشية يف الصالة

كـام الصالة نفسها إذا فعلها كام أمر فهي تنهى عـن الفحـشاء واملنكـر : يقول اإلمام ابن تيمية
, فمن مل تنهـه ًأن يف الصالة منهي ومزجرا عن معايص اهللا: رو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس

 .ًصالته عن الفحشاء واملنكر, مل يزدد من اهللا إال بعدا
تلـك صـالة «: ومن ثامرها السيئة مشاهبة صالة املنافق فعن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم قـال

ًاملنافق, تلك صالة املنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بني قرين الشيطان قام فنقر أربعا ال يـذكر 
إن املنافقني خيـادعون اهللا وهـو خـادعهم وإذا قـاموا إىل الـصالة ﴿:  قال تعاىل»)٤(ًقليالاهللا فيها إال 

 .)٥(﴾قاموا كساىل يراؤون الناس وال يذكرون اهللا إال قليال
 جتزئة عىل ارتكاب املعايص والكبائر, وهبذا فال بـد أن هيـذب مـا يف قلبـه مـن تلـك –ومنها 

لتصديق يف قلبه, وهذا من اإليامن الـذي ينـزع منـه عنـد اخلشية واخلشوع والنور, وإن بقى أصل ا
                                                 

 .٢٥: نفس املرجع السابق) ١(

 .٢٩ − ٢٨: نفس املرجع السابق) ٢(

 .نفس املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة) ٣(

 .١٩٥ ج ٤٣٤/ ١: مسلم) ٤(

 .١٤٢: النساء) ٥(



 ١٨

 .فعل الكبرية



 ١٩

 : ومن مستحباهتا حتسني األداء يف التالوة−٢
: قال أبو عبد اهللا البخاري بعد رسد األحاديث يف تالوة القرآن الكريم داخل وخارج الـصالة

لـيمهم وألـسنتهم فبني النبي صىل اهللا عليه وسـلم أن أصـوات اخللـق وقـراءهتم ودراسـتهم وتع
 .)١(وأغض وأخشعخمتلفة, بعضها أحسن وأزين وأحىل وأصوت وأرتل وأحلن وأعىل وأخف 

 :)٢(»خلق أفعال العباد«ومن هذه األحاديث وآثارها التي ذكرها يف كتابه 
 عن الرباء يقول سمعت النبي صىل اهللا عليه وسلم يقرأ يف العشاء بالتني والزيتون, فـام –منها 

 .ً أحسن صوتا أو قراءة منهًسمعت أحدا
 .»زينوا القرآن بأصواتكم«: قوله صىل اهللا عليه وسلم–ومنها 
كنا نقوم يف عهد عمر بن اخلطاب يف املـسجد فنتفـرق :  عن نوفل بن إياس اهلذيل قال–ومنها 

أراهـم قـد : ًههنا فرقة وههنا فرقة, وكان الناس يميلون إىل أحسنهم صوتا, فقال عمر بن اخلطاب
ًذوا القرآن أغاين, أما واهللا إن استطعت ألغرين, فلم يمكث إال ثالث ليال حتى أمر أبيا فـصىل اخت
 .هبم

 :ما ذكر من مبطالت الصالة: املسألة السابعة
وأمـا تـضييع الـصالة, فهـو تركهـا والتهـاون هبـا, : )٣(قال الشيخ سليامن بن عبد اهللا آل شيخ
 : هو حمظور فيها, منهاواستخفافها, وتعاطي ما يبطلها من فعل ما

 . كالم الناس بينهم−١
 .ً كثرة احلركات فيها عرفا لغري حاجة قتال مباح أو نحوه−٢
 . مسابقه إمامه بأفعال الصالة−٣
 . عدم تعديل األركان فيها, بأن مل يطمئن طمأنينته وإن قلت−٤
 . مل يقرأ فيها بأم القرآن−٥

 :وأدلة ذلك

                                                 
 .٨٦: خلق أفعال العباد) ١(

)٨٤,٨٥, ٨٢, ٨١, ٧٩) ٢. 

 .٢٥٧ −٢٥٦: توحيد اخلالق) ٣(



 ٢٠

إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كـالم النـاس «: نه قالعن النبي صىل اهللا عليه وسلم أ
 .)١(»إنام هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن

: جانبه, حتى نزلتكنا نتكلم يف الصالة, يكلم أحدنا صاحبه وهو إىل «: عن زيد بن أرقم قال
يـشمل األحـوال , قال وهذا هني عـام ف)٢( فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم﴾وقوموا هللا قانتني﴿

 .)٣(»صلوا كام رأيتموين أصيل«: كلها قال صىل اهللا عليه وسلم
دخل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم املسجد, ودخـل رجـل فـصىل ثـم : وعن أيب هريرة قال

والـذي : ً ثالثـا فقـال»ارجع فصل فإنك مل تصل«: جاء فسلم عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال
إذا قمت إىل الصالة فكرب ثم اقرأ «: ه فعلمني, فقال صىل اهللا عليه وسلمبعثك باحلق ال أحسن غري

ًما تيرس من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تعتدل قائام, ثم اسجد حتى تطمـئن  ً
ًساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا,  ًً ً

 .)٤(»صالتك كلهاثم افعل ذلك يف 
إنام جعل اإلمام ليؤتم به, فال ختتلفوا عليه, فإذا كرب فكربوا, وإذا «: وقال صىل اهللا عليه وسلم

 ال تـسبقوين«:  وقال صىل اهللا عليه وسلم)٥(»ركع فاركعوا, وإذا سجد فاسجدوا وإذا سلم فسلموا
ان النبي صىل اهللا عليه وسلم إذا ك:  وعن الرباء بن عازب قال)٦(»بالركوع وال بالسجود وال بالقيام

ًهللا ملن محده, مل حين أحد منا ظهره حتى يقع النبي صىل اهللا عليه وسلم ساجدا, ثـم نقـع قال سمع ا
 .)٧(ًسجودا بعده

كان يقرأ يف الظهر يف األولتني بأم الكتاب وسـورتني ويطـول أنه «: وعنه صىل اهللا عليه وسلم

                                                 
 .٣٨٢ −٣٨١/ ١: رواه مسلم) ١(

 .١٩٨/ ٨: رواه البخاري, الفتح) ٢(

 .١١١/ ٢: رواه البخاري, الفتح) ٣(

 .٢٧٧ − ٢٧٦/ ٢: البخاري, الفتح) ٤(

 .٧٧ ج ٣٠٨/ ١: مسلم) ٥(

 .٣٢٠/ ١: مسلم) ٦(

 .١٩٨ ج ٣٤٥/ ١: مسلم) ٧(



 ٢١

 .)١(»ًة أحيانا, ويف الركعتني األخريتني بأم الكتابويسمع اآلي: األوىل ويقرص الثانية
ال صالة ملن مل يقـرأ يف كـل ركعـة بفاحتـة «: رو أبو سعيد أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال

أمرنا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم أن نقـرأ بفاحتـة «:  وعن عبادة بن الصامت قال)٢(»الكتاب
: قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: رة ريض اهللا عنه قال, وعن أيب هري)٣(»الكتاب يف كل ركعة

 .)٤(»من صىل صالة مل يقرأ منها بأم القرآن فهي خداج هي خداج«
 .وللشيخ كالم طويل يف بطالن صالة من يسابق اإلمام تركته لعدم التطويل

ا لغـري ً اتفـق العلـامء عـىل أنـه إذا تكلـم يف الـصالة عامـد:)٥(ابـن تيميـةوقال شيخ اإلسالم 
مصلحتها, بطلت صالته, واتفقوا كلهم عىل أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب, 

 .ال يبطل الصالة, وإنام يبطلها التكلم بذلك
إن اهللا جتـاوز ألمتـي عـام «:  عن النبي صىل اهللا عليه وسلم, أنه قال)٦(ففي الصحيحني: ودليله

 .»عمل بهحدثت به أنفسها ما مل تتكلم به, أو ت
فقد أخرب صىل اهللا عليه وسلم أن اهللا عفـا عـن حـديث الـنفس إال أن يـتكلم, : قال رمحه اهللا

ففرق بني حديث النفس وبني الكالم, وأخرب أنه ال يؤاخذ به حتى يتكلم به, واملراد حتى ينطق بـه 
نـام خاطبنـا بلغـة كـام قـرر إ اللسان باتفاق العلامء, فعلم أن هذا هو الكالم يف اللغة; ألن الـشارع

 .العرب
 :صالة اجلامعة: املسألة الثامنة

للعلامء قوالن معروفان يف إجزاء هـذه :  رمحه اهللا)٧(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: حكمها: ًأوال
الصالة, ويف مذهب أمحد فيها قوالن, فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القايض أبـو يعـىل يف 

                                                 
 .١٥٥ ج ٣٣٣/ ١: مسلم) ١(

 ., ومل أجد زيادة يف كل ركعة٢٥ص: , والبيهقي يف القراءة خلف اإلمام٣/ ٣: رواه أمحد يف مسنده) ٢(

 .٥٠ −٤٧, والبيهقي يف القراءة خلف اإلمام ص٤١ ح ٢٩٧/ ١: مسلم) ٣(

 .٣٨ ح ٢٩٦/ ١: مسلم) ٤(

 .١٢٧: اإليامن له) ٥(

 .١١٧ −١١٦/ ١: , مسلم٣٨٨/ ٩: الفتح: البخاري: متفق عليه) ٦(

 .٣٣ −٣٢: اإليامن له) ٧(



 ٢٢

 غـري يـسوغ نم من صىل املكتوبة وحده: بن عقيل وغريه يقولونرشح املذهب, ومن متأخرهيم كا
يؤدهيا يف مجاعة بعد ذلك فعليه ذلـك, له ذلك, فهو كمن صىل الظهر يف يوم اجلمعة, فإن أمكنه أن 

وإال باء بإثمه, كام يبوء تارك اجلمعة بإثمه, والتوبة معروضة, وهذا قول غري واحد من أهل العلم, 
 .وأكثر اآلثار املروية عن السلف من الصحابة والتابعني تدل عىل هذا

 ثـم مل جيـب مـن غـري من سمع النداء«: وقد احتجوا بام ثبت عنه صىل اهللا عليه وسلم أنه قال
 ., وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه يف املعذور الذي تباح له الصالة وحده)١(»عذر, فال صالة له

 وقـد دلـت نـصوص )٢( قـال شـارح الطحاويـة:طاعة إمام الصالة يف موضع االجتهـاد: ًثانيا
 احلرب يطـاع يف الكتاب والسنة وإمجاع سلف األئمة أن ويل األمر, وإمام الصالة, واحلاكم, وأمري

 أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد بـل علـيهم طاعتـه −أي اإلمام–مواضع االجتهاد, وليس عليه 
يف ذلك, وترك رأهيم لرأيه, فإن مصلحة اجلامعة واالئتالف, ومفسدة الفرقة واالخـتالف, أعظـم 

 .من أمر املسائل اجلزئية
أنه ملا حج مع هارون الرشيد, فاحتجم ما يرو عن أيب يوسف صاحب أيب حنيفة, : والدليل

: أصـليت خلفـه? قـال:  وصىل بالناس, فقيـل أليب يوسـف−وأفتاه مالك بأن ال يتوضأ–اخلليفة 
 .أمري املؤمنني! حان اهللابس

 عـن )٣(يريد بذلك أن ترك الصالة خلف والة األمور من فعل أهل البدع, فقد رو البخاري
يصلون لكم, فإن أصابوا فلكم وهلم, «: ىل اهللا عليه وسلم قالأيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي ص

 نص رصيـح صـحيح يف أن اإلمـام إذا أخطـأ فخطئـوه عليـه ال عـىل »وإن أخطئوا فلكم وعليهم
ًبرتك واجب اعتقد أنه ليس واجبـا, أو فعـل حمظـور اعتقـد أنـه  املأموم, واملجتهد غايته بأنه أخطأ

أن خيالف هذا احلـديث الـرصيح الـصحيح اهللا واليوم اآلخر ًليس حمظورا, وال حيل ألحد يؤمن ب
بعد أن يبلغه, وهو حجة عىل من يطلق من احلنفية والشافعية واحلنبلية أن اإلمام إذا ترك ما يعتقـد 
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 ٢٣

فإن االجتامع واالئتالف مما جيب رعايته وترك اخلالف املفـيض !! املأموم وجوبه مل يصح اقتداؤه به
 .إىل الفساد
 :ذا نيس اإلمام أو أخطأ ومل يعلم املأموم بحالهإ: ًثالثا

 وقد صـىل عمـر ريض اهللا −للحديث املتقدم–فال إعادة عىل املأموم : )١(يقول شارح الطحاوية
 .ًعنه وهو جنب ناسيا للجنابة, فأعاد الصالة ومل يأمر املأمومني باإلعادة

أعاد عنـد أيب : )٢( شارح الطحاوية قال:فإن علم أن إمامه بعد فراغه كان عىل غري طهارة: ًرابعا
 .ًحنيفة, خالفا ملالك والشافعي وأمحد يف املشهور عنده

 :ولو علم أن إمامه يصيل عىل غري وضوء: ًخامسا
 .فليس له أن يصيل خلفه; ألنه العب وليس بمصل: )٣(قال شارح الطحاوية

 :حكم قراءة الفاحتة خلف اإلمام: ًسادسا
 . قراءة فاحتة الكتاب خلف اإلمام−أي أهل السنة–ويوجبون : )٤(يقوم أبو إسامعيل الصابوين

 : الصالة خلف اإلمام العادل أو الفاجر: ًسابعا
 ونر الصالة خلف كل بر وفاجر مـن أهـل القبلـة, وقـال العالمـة :)٥(قال اإلمام الطحاوي

ني بـر  العيد واجلمعة واجلامعة خلـف كـل إمـام سـ−أي الصالة–ويرون : )٦(الصديق حسن خان
 .وفاجر

وإذا مل يمكـن صـالة :  عـن شـيخ اإلسـالمً نقـال)٧(وقال الشيخ السلامن يف رشحه للواسـطية
اجلمعة واجلامعة وغريها إال خلف الفاجر واملبتدع صليت خلفه ومل تعد, وإن أمكن الصالة خلف 
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 ٢٤

ك, وإن غريه وكان يف ترك الصالة خلفه هجر له لريتدع هو وأمثاله عن البدعة والفجور فعـل ذلـ
 .مل يكن يف ترك الصالة خلفه مصلحة دينية صىل خلفه وليس عىل أحد أن يصيل الصالة مرتني

 أن من ترك اجلمعة واجلامعة خلفه دون مصلحة رشعية, كان تفويـت هـذه )١(وذكر يف موضع
 .)٢(مبتدع عند أكثر العلامء:  وضالل, وعند شارح الطحاويةًاجلمعة واجلامعة جهال

 :)٣(وأدلتهم
 خلف كـل اصلو«: ما رواه مكحول عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال صىل اهللا عليه وسلم −١

 .)٤(»بر وفاجر
صلوا «: أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: وعن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال −٢

 .»خلف من قال ال إله إال اهللا
الصالة واجبة علـيكم مـع «:  عليه وسلمقال رسول اهللا صىل اهللا: وعنه ريض اهللا عنه قال −٣

 .)٥(»ًكل مسلم برا كان أو فاجر, وإن عمل بالكبائر
 فإن أصابوا فلكم وهلم, وإن أخطئـوا يصلون لكم,«:  وأن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال−٤

 .»فلكم وعليهم
  وأن الصحابة صلوا خلف الظامل والفاجر, فقد صـىل عبـد اهللا بـن عمـر ريض اهللا عـنهام−٥

ًخلف احلجاج بن يوسف الثقفي, وكذا أنس بن مالك, وكان احلجاج فاسقا ظاملا, وصىل عبـد اهللا  ً
بن مسعود وغريه كانوا يصلون خلف الوليد بن أيب معيط, وكان يرشب اخلمـرة, حتـى أنـه صـىل 

 !!ما زلنا معك منذ اليوم يف زيادة: أزيدكم? فقال له ابن مسعود: ًهبم الصبح مرة أربعا, ثم قال
 صيل بالناس شخص, −وكان أمري املؤمنني–وعن عثامن بن عفان ريض اهللا عنه ملا حورص −٦

يـا ابـن أخـي, إن : إنك إمام عامة, وهذا الذي صىل بالناس إمام فتنـة? فقـال: فسأل سائل عثامن
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 .الصالة من أحسن ما يعمل الناس, فإذا أحسنوا فأحسن معهم, وإن أساءوا فاجتنب إساءهتم
 جيوز دفـع الفـساد القليـل بالفـساد الكثـري, وال دفـع أخـف الـرضرين بحـصول  أنه ال−٧

أعظمهام, فإن الرشائع جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها, وتعطيـل املفاسـد وتقليلهـا, بحـسب 
 .اإلمكان

ء فـيهام باإلمـام الفـاجر, ال سـيام إذا كـان ادً واجلامعات أعظم فسادا من االقتفتفويت اجلمع
 .ً يدفع فجورا, فيبقى تعطيل املصلحة الرشعية بدون دفع تلك املفاسدالتخلف عنهام ال

 :الصالة خلف أهل البدع كاجلهمي واملعتزيل القدري واملستور احلال: ًثامنا
ال يـصيل خلفهـم مثـل :  عن الصالة خلف أهل البدع? قـالسأل عبد اهللا أبيه أمحد بن حنبل

 .)٢(فار ال يصىل خلفهماجلهمية ك: , ويف رواية)١(اجلهمية واملعتزلة
ويف , )٣(ال يصيل خلف القدريـة واملعتزلـة واجلهميـة: وقال عبد اهللا سمعت أيب رمحه اهللا يقول

إن : رواية فيها يشء من التفصيل, أنه قال سألت أيب مرة أخر عن الصالة خلف القـدري, فقـال
 .)٤(كان ممن خياصم فيه ويدعو إليه فال نصيل خلفه

إعلم رمحك اهللا وإيانا, أنه جيوز للرجل أن يصيل خلف مـن : )٥(ًة مفصاليقول شارح الطحاوي
ًمل يعلم منه بدعة وال فسقا, باتفاق األئمة, وليس من رشط اإلئتامم أن يعلم املأموم اعتقـاد إمامـه, 

 .ما تعتقد? بل يصيل خلف املستور احلال: وال أن يمتحنه, فيقول
ًفسقا, باتفاق األئمة, وليس مـن رشط اإلئـتامم أن بدعة وال ولو صىل خلف مبتدع يدعوا إىل 

 .ما تعتقد? بل يصيل خلف املستور احلال: يعلم املأموم اعتقاد إمامه, وال أن يمتحنه, فيقول
ولو صىل خلف مبتدع يدعوا إىل بدعته, أو فاسق ظاهر الفسق, وهو اإلمام الراتـب الـذي ال 

ن, واإلمام يف صالة احلج بعرفة, ونحو ذلك, فـإن يمكنه الصالة إال خلفه, كإمام اجلمعة والعيدي
 .املأموم يصيل خلفه, عند عامة السلف واخللف
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 ٢٦

والفاسق واملبتدع صالته يف نفسها صحيحة, فإذا صىل خلفه مل تبطـل صـالته, لكنـه : ويقول
 .كره من كره الصالة خلفه; ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب

ى يتوب كان حسنًا, وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصالة خلفه فإن أمكن هجره حت: ويقول
 .خلف غريه أثر ذلك يف إنكار املنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبهوصىل 

فمثل هذا إذا ترك الصالة خلفه كان يف ذلـك مـصلحة رشعيـة, ومل تفـت املـأموم مجعـة وال 
وت املأموم اجلمعة واجلامعة, فهنا ال يرتك الـصالة خلفـه مجاعة, وأما إذا كان ترك الصالة خلفه يف
 .إال مبتدع خمالف للصحابة ريض اهللا عنهم

 :حكم ترك الصالة: املسألة التاسعة
اختلف أهل احلـديث يف تـرك : ًحكم تارك الصالة عمدا: )١(قال اإلمام أبو إسامعيل الصابوين

حنبل ومجاعة من علامء الـسلف, وأخرجـوه ًاملسلم صالة الفريضة متعمدا, فكفره بذلك أمحد بن 
 .من اإلسالم

 إىل أنـه ال − رمحـة اهللا علـيهم أمجعـني–وذهب الشافعي وأصحابه ومجاعة من علامء السلف 
ًيكفر به, ما دام معتقدا لوجوهبا, وإنام يستوجب القتل كام يستوجبه املرتد عـن اإلسـالم, وتـأولوا 

تركت ملة قوم ﴿: سبحانه عن يوسف عليه السالم أنه قالًمن ترك الصالة جاحدا كام أخرب : اخلرب
 .ً ومل يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا﴾ال يؤمنون باهللا وهم باآلخرة هم كافرون

باب كفـر تـارك الـصالة ومـانع الزكـاة وإباحـة : وبوب اإلمام أبو عبد اهللا ابن بطة العكربي
 .)٢(قتاهلم وقتلهم إذا فعلوا ذلك

ًاإلسالم أن تعبد اهللا وحده ال رشيك له خملصا له الـدين, هـذا : )٣(سالم ابن تيميةقال شيخ اإل
 غريه ال من األولني وال من اآلخـرين, وال تكـون عبادتـه مـع  الذي ال يقبل من أحد دينًادين اهللا

إرسال الرسل إلينا إال بام أمرت به رسله, ال بام ضاد ذلك, فإن ضد ذلك معـصية, وقـد خـتم اهللا 
ًسل بمحمد صىل اهللا عليه وسلم, فال يكون مسلام إال من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد عبده الر
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اإلسالم الكلمة وأراد هـذا فقـد : ورسوله, وهذه الكلمة هبا يدخل اإلنسان يف اإلسالم, فمن قال
تـرك مـن  كاملباين اخلمـس, مـن ,صدق, ثم ال بد من التزام ما أمر به الرسول من األعامل الظاهرة

 .ًذلك شيئا نقص إسالمه بقدر ما ينقص من ذلك
وأمحد وإن كان أراد يف هذه الرواية أن اإلسالم هو الشهادتان فقـط, فكـل مـن قاهلـا : ويقول

الروايات عنه, والرواية األخر يـأيت هبـا ويـصيل, ًال يكون مسلام حتى : فهو مسلم, فهذه إحد
 .)١(ًفإذا مل يصفي كان كافرا

ًمن ترك الصالة متعمدا حتى ذهب وقتها, الظهر إىل املغـرب, واملغـرب : إسحاققال : وقال
تركهـا ال يكـون : إىل نصف الليل, فإنه كافر باهللا العظيم, يستتاب ثالثة أيام, فـإن مل يرجـع وقـال

 .)٢(ًكفرا, رضبت عنه, يعني تاركها وقائل ذلك
ن الـصحابة والتـابعني, ففـي وقـال بكفـر تـارك الـصالة مجاعـة مـ :)٣(وقال العالمة احلفظي

أنه جاء كفر تارك الصالة عن عمـر وعبـد الـرمحن : للمنذري عن ابن حزم) الرتغيب والرتهيب(
 .ابن عوف ومعاذ بن جبل وأيب هريرة

ًوقد ذهب مجاعة من الصحابة ومن بعدهم إىل تكفري تارك الصالة متعمدا حتى : قال املنذري
أمحـد بـن حنبـل, : باس وابـن عمـر ومـن غـري الـصحابةابن مسعود وابن ع: خيرج وقتها, منهم

 .وإسحاق وابن املبارك هذا يف تركها
ًأن الصحابة والتابعني قد أمجعوا عىل قتله كفـرا إذا كـان تركـه : )٤(وقال الشيخ حافظ احلكمي

 .ًالصالة عن جحود لفرضيتها أو استكبارا عنها وإن قال ال إله إال اهللا
حود وال استكبار, بل لنوع تكاسل وهتاون كام هو حـال كثـري مـن وأما إن كان تركه هلا ال جل

قد اختلف العلـامء فيـه, فـذهب مالـك والـشافعي : فقال النووي رمحه اهللا يف رشح مسلمالناس, 
ًواجلامهري من السلف واخللف إىل ا,ه ال يكفر بـل يفـسق ويـستتاب, فـإن تـاب وإال قتلنـاه حـدا 

                                                 
انظر كتاب اإليامن البن تيمية » أن اإلسالم هو الكلمة«: , يعني إحد الروايات التي رويت عنه وهو٢٤٥: اإليامن له) ١(

 .٢٤٥ص

 ., يعني التارك للصالة٢٩٣: اإليامن له) ٢(

 .٦٥: درجات الصاعدين) ٣(

 .٦٢٧/ ٢: معارج القبول) ٤(



 ٢٨

 .يفكالزاين املحصن, ولكنه يقتل بالس
 وذهب مجاعة من السلف إىل أنه يكفر, وهو مروي عـن عـيل بـن أيب طالـب, وهـي إحـد

وجـه لـبعض الروايتني عن أمحد بن حنبل, وبه قال عبد اهللا بن املبارك وإسحاق بن راهويـة وهـو 
أصحاب الشافعي, وذهب أبو حنيفة ومجاعة أهل الكوفة واملزين صاحب الشافعي إىل أنه ال يكفر 

 .بل يعزر وحيبس حتى يصيلوال يقتل, 
 :ًحجج من قال بكفر تارك الصالة عمدا

 :)١(من الكتاب: ًأوال
يوم يكشف عن ساق ويـدعون إىل ﴿:  إىل قوله﴾أفنجعل املسلمني كاملجرمني﴿: كقوله تعاىل

 .)٢(﴾السجود فال يستطيعون
 عـن* يف جنـات يتـساءلون * إال أصـحاب اليمـني * كل نفس بام كسبت رهينـة ﴿: وقوله
 .)٣(﴾قالوا مل نك من املصلني* ما سلككم يف سقر * املجرمني 

 .)٤(﴾وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون﴿: قوله تعاىل
 .)٥(﴾فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون﴿: وقوله
 .)٦(﴾فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين﴿: قوله
 .)٧(﴾فال صدق وال صىل ولكن كذب وتوىل﴿: وقوله
ياأهيا الذين آمنوا ال تلهكم أمـوالكم وال أوالدكـم عـن ذكـر اهللا ومـن يفعـل ذلـك ﴿: قوله

 .)٨(﴾فأولئك هم اخلارسون

                                                 
 .٦٢٥ −٦٢٣/ ٢: لقبول, معارج ا١٠٧: توحيد اخلالق) ١(

 .٤٣ −٣٥: القلم) ٢(

 .٤٣ −٣٨: املدثر) ٣(

 .٥٦: النور) ٤(

 .٥ −٤: املاعون) ٥(

 .١١: التوبة) ٦(

 .٣٢ −٣١: القيامة) ٧(

 .٩: املنافقون) ٨(



 ٢٩

 .)١(﴾وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون﴿: قوله
 .)٢(﴾فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا﴿: قوله

ومـا أمـروا إال ليعبـدوا اهللا خملـصني لـه ﴿: قال أبو عبد اهللا ابن بطه يف تعليقه عىل قوله تعاىل
, فأخربنا جـل ثنـاؤه وتقدسـت )٣(﴾الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

ة وإيتـاء بإقامـة الـصال: القـيم هـوأسامءه, وأن احلنيف املسلم هو عـىل الـدين القـيم وأن الـدين 
 .)٤(الزكاة

 :)٥(السنة: ًثانيا
 .)٦(»بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة«: قال صىل اهللا عليه وسلم

 .)٧(»العهد الذي بيننا وبينهم الصالة, فمن تركها فقد كفر«: وقال
 .)٨(»بني العبد وبني الكفر واإليامن الصالة, فإذا تركها فقد أرشك«: وقال

رو بن العاص ريض اهللا عنهام عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم أنـه ذكـر عن عبد اهللا بن عم
ًمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن مل حيافظ عليها «: ًالصالة يوما فقال ً

ًمل تكن له نورا وال برهانا وال نجـاة, وكـان يـوم القيامـة مـع قـارون وفرعـون وهامـان وأيب بـن  ً
 .)٩(»خلف

ًال ترشكوا باهللا شيئا وال ترتكوا الصالة عمدا, فمن تركها عمدا خرج عن امللة«: لوقا ً ً«)١٠(. 
                                                 

 .٤٨: املرسالت) ١(

 .٥: البينة) ٢(

 .٥٩: مريم) ٣(

 .٦٨٤/ ٢: اإلبانة) ٤(

 .٦٢٦ −٦٢٣/ ٢: , معارج القبول١١٥: , توحيد اخلالق٦٨٤ −٦٦٩/ ٢: اإلبانة) ٥(

 .٨٨/ ١: رواه مسلم) ٦(

 . وصححه ووافقه الذهبي٧/ ١: , واحلاكم١٥: , وابن أيب شيبة يف اإليامن٣٤٦/ ٥: رواه أمحد يف مسنده) ٧(

 .١٧٨/ ١: احلديث, ابن ماجه صحيح ابن ماجه» ليس بني العبد وبني الرشك إال ترك الصالة«: النص) ٨(

مل يوثقه غري ابن : , قال األلباين فيه عيسى بن هالل الصديف١٠٣/ ٢: , والدارمي١٦٩/ ٢:  يف مسندهرواه أمحد) ٩(
 .٥٧٨ ج ١٨٣/ ١: حبان, مشكاة املصابيح

 .»ًال ترشك باهللا شيئا«: , ونصه٢٣٨/ ٥: , وأمحد يف مسنده٣٧٤/ ٢: رواه ابن ماجه صحيح ابن ماجه) ١٠(



 ٣٠

 .)١(»ًمن ترك صالة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا«: وقال
رأس األمـر اإلسـالم «: أوصاين أبو القاسم صىل اهللا عليه وسلم أنه قال: عن أيب الدرداء قال

 .)٢(»وعموده الصالة
ًشـهادة أن ال إلـه إال اهللا, وأن حممـدا عبـده ورسـوله, وإقـام : بني اإلسالم عىل مخس«وقال 

 .)٣(»الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
 .)٤(»مفتاح اجلنة الصالة«: وقال

وعن حمجن بن األدرع األسلمني أنه كـان يف جملـس مـع النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم فـأذن 
ما يمنعك أن «: اهللا عليه وسلم فصىل ثم رجع وحمجن يف جملسه, فقال لهبالصالة, فقام النبي صىل 

إذا جئت فصل مع الناس «: بىل, ولكني صليت يف أهيل, فقال له:  قال»تصيل ألست برجل مسلم?
 .)٥(»وإن كنت قد صليت

 :اإلمجاع: ًثالثا
رك الـصالة تـاأي ذكـر تكفـري –فقـد تقـدم ذلـك : )٦(قال الشيخ سلامن بن عبد اهللا آل الشيخ

 ومعاذ بن جبـل وعبـد اهللا بـن مـسعود وابـن عبـاس  عن عمر بن اخلطاب, وابنه عبد اهللا−ًعمدا
وجابر وأيب الدرداء وعيل بن أيب طالب وأيب هريرة وغريهم وال يعلم عن صحايب خمالفهم, وعـىل 

 .بكفر تاركها وقتله: هذا هنج األسالف, كلهم قالوا
دم يف قتل تارك الصالة إال أبو حنيفة رمحه اهللا, وحممد شهاب ولذا مل خيتلف أحد ممن تق: وقال

                                                 
 .٤٣: بة يف اإليامن, وابن أيب شي٤٢١/ ٦: رواه أمحد) ١(

 عن ٣٢٨/ ٢: , الرتمذي صحيح الرتمذي٣٥٩/ ٢: , ابن ماجه صحيح ابن ماجه٢٣١/ ٥: رواه أمحد يف مسنده) ٢(
 .معاذ وهو الصحيح

 .٣٢٦/ ٢: , الرتمذي صحيح الرتمذي٤٥/ ١: رواه مسلم) ٣(

 .سليامن بن قرم:  قال فيه٩٧/ ١: , وضعفه األلباين يف املشكاة٣٤٠/ ٣: رواه أمحد يف مسنده) ٤(

 .١٨٦/ ١: صحيح النسائي: النسائي) ٥(

مل أجد من قال بدليل اإلمجاع سو الشيخ سلامن آل الشيخ, واآلخرون من الفريقني يرون املسألة فيها قوالن, واألكثر عىل 
 .أن اجلمهور مع عدم التكفري

 .١٢٠: توحيد اخلالق) ٦(



 ٣١

 .بحبسه حتى املوت أو التوبة: الزهري, وداود املزين, فإهنم قالوا
ًكان أصحاب حممد صىل اهللا عليه وسلم ال يرون شيئا من األعامل تركه كفر غـري «: ورو أنه

 .)١(»الصالة
ًحـدها ومعتقـدا لوجوهبـا, وأن هـذا عليـه حجج الذين ال يرون كفر تـارك الـصالة مـا مل جي

 .)٢(اجلمهور
 :)٣(من الكتاب: ًأوال

إين تركـت ملـة قـوم ال يؤمنـون بـاهللا ﴿: ًقال اهللا تعاىل حاكيا عن يوسف عليه السالم أنه قال
 .)٤(﴾وهم باآلخرة هم كافرون

 .)٥(﴾إن اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء﴿: وقال
 .)٦(﴾ه من يرشك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنةإن﴿: وقال
 :)٧(السنة: ًثانيا

ًمن شهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه, وأن حممـدا عبـده «: قال صىل اهللا عليه وسلم
ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه, واجلنة حـق والنـار حـق 

 .)٨(»كان منه من العملأدخله اهللا اجلنة عىل ما 
: وعن أنس بن مالك أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل وهو رديفه عـىل الرجـل

ما من عبد يشهد أن «: ًلبيك يا رسول اهللا وسعديك ثالثا, قال صىل اهللا عليه وسلم:  قال»يا معاذ«

                                                 
 .٤٦ص: وكذا البن أيب شيبة يف كتاب اإليامن مثله وصححه ووافقه الذهبي, ٧/ ١: رواه احلاك) ١(

 .صالح اإلسناد:  وصححه وقال الذهبي٧/ ١: , واحلاكم٤٦: اإليامن البن أيب شيبة

 .٦٢٨/ ٢: معارج القبول) ٢(

 .٦٢٧/ ٢: , معارج القبول١٠٤: , توحيد اخلالق٧٥: عقيدة السلف) ٣(

 .٣٧: يوسف) ٤(

 .٤٨: النساء) ٥(

 .٧٢: املائدة) ٦(

 .٦٢٨/ ٢: , معارج القبول١٠٤ −١٠٣: توحيد اخلالق) ٧(

 .٥٧/ ١: مسلم) ٨(



 ٣٢

يـا رسـول اهللا, أفـال أخـرب هبـا : , قال)١(»ًال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إال حرمه اهللا عىل النار
 ., فأخرب هبا معاذ عند موته»ًإذا يتكلوا«: الناس فيستبرشون, قال

 .)٢(»ًأسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه«: وقال
دعـوت «: وعن أيب ذر أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قام بآية يرددها حتى صالة الغداة وقـال

: أفال أبرش الناس? قال:  فقال أبو ذر»ي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثري منهم تركوا الصالةألمت
فنـاداه أن ارجـع فرجـع, : إنك إن تبعث إىل الناس يتكلوا عـن العبـادة:  فانطلق, فقال عمر»بىل«

 أنـت إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنـك﴿واآلية التي يرددها النبي صىل اهللا عليه وسلم 
 .)٤)(٣(﴾العزيز احلكيم

 .)٥(»من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة«: وقال
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحد ثالث, الثيب الزاين والنفس بالنفس, والتارك لدينه «: وقال

 .)٦(»املفارق للجامعة
بد وبني الكفر ترك بني الع«: وتأولوا قوله صىل اهللا عليه وسلم: )٧(وقال صاحب معارج القبول

 عىل معنى أنه يستحق برتك الصالة عقوبة الكافر وهي القتل, أو أنه حممول عىل املستحل, »الصالة
 .انتهى كالمه. أو عىل أنه قد يؤول به إىل الكفر, أو أن فعله فعل الكفار واهللا أعلم

 :حكم املتهاون يف أداء الصالة: املسألة العارشة
 .ًيف املواقيت, كمن تركها متعمدا حتى ذهب وقتهاالتهاون بأدائها : ًأوال

ًمن ترك الصالة متعمدا حتى ذهب وقتها, الظهر إىل العرص واملغرب إىل نـصف : قال إسحاق
ًتركها ال يكـون كفـرا, رضب : الليل, فإنه كافر باهللا العظيم, يستتاب ثالثة أيام, فإن مل يرجع وقال

                                                 
 .وذلك من كالم معاذ» ًتأثام«, بزيا ٦١/ ١: مسلم) ١(

 .بدل قلبه, كتاب العلم, باب احلرص عىل احلديث» نفسه«, وبلفظ ٤١٨/ ١١: الفتح: البخاري) ٢(

 .١١٨: املائدة) ٣(

 .١٧٠/ ٥: رواه أمحد يف املسند) ٤(

 . وصححه ووافقه الذهبي٣٥١/ ١: , احلاكم٣١١٦ ج ١٩٠/ ٣:  رواه أبو داود)٥(

 .٤٦٤/ ١: , وأمحد يف فضائل الصحابة٤٥٠٢ ج ١٧٠/ ٤: رواه أبو داود) ٦(

)٦٢٨/ ٢) ٧. 



 ٣٣

 .عنقه, يعني تاركها وقائل ذلك
عىل ما وصفنا من بعدهم من عرصنا هذا أهل العلـم, إال مـن بـاين اجلامعـة, تبعهم وا: وقال

 .)١(واتبع األهواء املختلفة, فأولئك قوم ال يعبأ اهللا هبم ملا باينوا اجلامعة
ًفيمن ترك من الصالة ركنًا أو رشطا يعتقد التارك وجوبه, أو أتى بمبطل لـصالته عاملـا : ًثانيا ً

 .كها ألن ذلك كرت–ًعامدا 
يقال فيه ما يقال يف ترك مجيعها, وقد قـال ابـن هبـرية يف : )٢(قال صاحب كتاب توحيد اخلالق

 ال يتم ركوعه وال سـجوده مـا صـليت, ولـو ًقول حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه, وقد رأ رجال
 .ًمت عىل غري الفطرة التي فطر اهللا عليها حممدا صىل اهللا عليه وسلم

فيه إشارة إىل تكفري تارك الـصالة, وإىل تغلـيظ األمـر يف الـصالة :  الروايةوقال يف فوائد هذه
 .حتى أن من أساء يف صالته وال يتم ركوعها وال سجودها فإن حكمه حكم تاركها

وكـذلك الـصالة إذا ذهبـت فقـد ذهـب :  يف رسالته الصالة−يعني أمحد–قال اإلمام : وقال
 . أو غريها, مذهب ومعدم هلا−أي مسابقة اإلمام–اإلسالم, ووجود املبطل هلا, من مسابقة 

هذا يف إحدأنه ال يكفر إال بـرتك مـا هـو جممـع عليـه ممـا ال :  رواياته, ويف الرواية األخر
خالف فيه, وإن رأ التارك وجوبه; ألهنا إذا بطلت تصري كأهنا فائتة وال يكفر تاركهـا, ومراعـاة 

إن قلنا ما قاله اإلمام أمحد رمحه اهللا تعـاىل مـن ا, ونحن للقائلني بصحتها وإن اعتقد الفاعل بطالهن
ًأن املسابقة لإلمام عمدا ختل بالصالة وتصري معدومة مل نحكم عىل املسابق بـالكفر والـردة, كـام مل 
نحكم عىل تارك القراءة يف الركعتني األخريتني بأم القرآن أو مل يعدل األركان حيـث يـر التـارك 

 املسألة االجتهادية ال يكفر هبا, وال إنكار يف مـسائل االجتهـاد, نعـم نـأمر صحتها بدونه, إذ هذه
امليسء يف صالته أن يعدل أركاهنا, وأن يتم قراءهتـا وركوعهـا وسـجودها, وأن ال يـسابق اإلمـام 
فيها, فإن فعل يعيدها وننصح ونغلظ القول يف ذلك, كام نصح وغلـظ فيـه صـدر األمـة الـسلف 

صـل : ًن ذلك فقد قال صىل اهللا عليه وسلم وكرر ثالثا للميسء يف صـالتهاألول, ونخشى عليه م
 .فإنك مل تصل, وعلمه كيفيتها كام يف البخاري عن أيب هريرة ريض اهللا عنه

                                                 
 .٢٩٣: اإليامن البن تيمية) ١(

)٢٦٤ −٣٦٣) ٢. 



 ٣٤

 :متى تسقط الصالة: املسألة احلادية عرش
والصالة والصيام إنام تسقط لعجز العقل عن اإلجياب, ال سـيام : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)١(إذا انضم إىل عجز البدن كالصغري

 :قيام الليل: املسألة الثانية عرش
 بقيام الليـل للـصالة بعـد −أي أهل احلديث–ويتواصون : قال اإلمام الصابوين أبو إسامعيل

 .)٢(املنام
ًحكم الصالة قاعدا أو مضجعا: املسألة الثالثة عرش ً: 

ًصالة الرجل قاعدا عىل «: يه وسلم أنه قالثبت عنه صىل اهللا عل: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
املعـذور, : , واملراد بـه»النصف من صالة القائم, وصالة املضطجع عىل النصف من صالة القاعد
, ومل جيـوز أحـد مـن )٣(ًكام يف احلديث أنه خرج وقد أصاهبم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلـك

ً أحدا من السلف فعل ذلك, وجوازه ًالسلف صالة التطوع مضطجعا من غري عذر, وال يعرف ان
وجه يف مذهب الشافعي وأمحد, وال يعرف لصاحب سلف صدق, مع أن هذه املسألة مما تعـم هبـا 
البلو, فلو كان جيوز لكل مسلم أن يصيل التطوع عىل جنبه وهو صحيح ال مرض به, كـام جيـوز 

سول صـىل اهللا عليـه وسـلم ألمتـه, ًأن يصيل التطوع قاعدا وعىل الراحلة, لكان هذا مما قد بينه الر
وكان الصحابة تعلم ذلك, ثم مع قوة الداعي إىل اخلري ال بد أن يفعل ذلك بعضهم, فلـام مل يفعلـه 

 .)٤(ًأحد منهم, دل عىل أنه مل يكن مرشوعا عندهم, وهذا مبسوط يف موضعه
 :سجود التالوة ودليل من قال بوجوهبا: املسألة الرابعة عرش
أن اإليامن املطلق مستلزم لألعامل قولـه ومما يدل من القرآن عىل : م ابن تيميةقال شيخ اإلسال

 الـذين إذا ذكـروا هبـا خـروا سـجدا وسـبحوا بحمـد رهبـم وهـم ال بآياتنـاإنـام يـؤمن ﴿: تعاىل
فمن كان إذا ذكر بالقرآن ال يفعل ما فرضه اهللا عليـه , فنفى اإليامن عن غري هؤالء, )٥(﴾يستكربون

                                                 
 .٣٠٠: اإليامن) ١(

 .٩٨: عقيدة السلف) ٢(

 .٥٨٤/ ٢: ي, الفتح, البخار٤٣٣/ ٤: رواه أمحد) ٣(

 .٣٣: اإليامن) ٤(

 .١٥: السجدة) ٥(



 ٣٥

 يكن من املؤمنني, وسجود الصلوات اخلمس فرض باتفاق املسلمني, وأما سـجود من السجود مل
 .)١(التالوة, ففيه نزاع, وقد حيتج هبذه اآلية من يوجبه, لكن ليس هذا موضع بسط املسألة

                                                 
 .١٥٢: اإليامن) ١(



 ٣٦

 اخلامتة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, ومجع لنا ديننا من الشتات والضياع, والصالة والسالم 

 ي األنبياء واملرسلني الذي أويت جوامع الكلم والدين وعىل آله وصحبه أهل اهلد والتـعىل خاتم
 .أئمة الدين

] الطهـارة والـصالة[فبعد ما قدمته من مجع ملا يف بطون كتب العقيدة والتوحيد من مسائل يف 
ن أجـزاء تتجىل فيه عظم هذا الدين من الرتابط والتامسك والشمولية, وما قدمته إنام هو جزئيـة مـ

 منها أحكام اجلنائز والسياسة الرشعية والقـرآن وأحكامـه واجلـدل مرتامية كثري يف كتب العقيدة,
ًوآدابه ومتفرقات يف مسائل الفقه وأصوله وغريها, من الصعب جدا أن جيمع يف بحث واحد مثل 

 .هذه البحوث
ه العلـوم والكنـوز واهللا أسأل أن يعينني وأخواين من طالب العلم الرشعي عىل استخراج هذ

 املوىل أن ينفعني بـام علمنـي وأن يـزدين ًملا فيها من النفع والفوائد العلمية والعملية اجلليلة, سائال
 .ًعلام من علمه أنه هو السميع العليم

 أنور السليم. د



 ٣٧

 ثبت املراجع
 .اإلمامة العظمى, الرميحي, دار طيبة الرياض −١
 .جلوزية, دار الكتب العلمية بريوتمفتاح دار السعادة, ابن القيم ا −٢
 .اإلبانة, ابن بطه العكريي, دار الراية الرياض, رضا نعسان −٣
 .رشح الطحاوية, ابن العز احلنفي, املكتب اإلسالمي بريوت, األلباين −٤
 .األوسط األردن, عاصم القريوينقطف الثمر, الصديق حسن خان, رشكة الرشق  −٥
 .غاريني, مؤسسة اخلافقني, دمشقلوامع األوار البهية, ال −٦
 .عقيد السلف, الصابوين, الدار السلفية الكويت, بدر البدر −٧
 . الرياض, الرياض اجللية, عبد العزيز السلامن, مكتبةفالكواش −٨
 .معارج القبول, حافظ احلكمي, دار ابن القيم, الدمام, عمر بن حممود −٩

 .الشيخ, دار طيبة الرياضتوحيد اخلالق, سليامن بن عبد اهللا بن  −١٠
 .سؤال وجواب, عبد الرمحن السعدي, دار العاصمة الرياض −١١
 .خلق أفعال العباد, البخاري, الدار السلفية, الكويت, بدر البدر −١٢
 .اإليامن األوسط, ابن تيمية, مكتبة الفرقان, مرص −١٣
 . األلبايناإليامن, أليب عبيد, جمموعة كنوز السنة, دار األرقم الكويت, −١٤
 .اإليامن, ابن تيمية, املكتب اإلسالمي بريوت, األلباين −١٥
 .درجات الصاعدين, احلفظي, مكتبة املعال الكويت, العمري −١٦
 .رشح أصول االعتقاد, الاللكائي, دار طيبة, احلمدان, الرياض −١٧
 .لباقيرشح مسلم, النووي, الرئاسة العامة لإلفتاء السعودية, حممد فؤاد عبد ا −١٨
 .فتح الباري, العسقالين, مطبعة حمب الدين اخلطيب القاهرة −١٩
 .الفتح الرباين لرتتيب مسند أمحد الشيباين, أمحد البنا, دار الشهاب القاهرة −٢٠
 .السنة, أمحد بن حنبل, دار ابن األرقم, حممد القحطاين −٢١
 .د الباقيصحيح مسلم, مسلم, الرئاسة العامة لإلفتاء, حممد فؤاد عب −٢٢
 .املستدرك, احلاكم, دار الفكر −٢٣
 .رشح السنة, البغوي, املكتب اإلسالمي, األرناؤوط, بريوت −٢٤
 .كتاب تاريخ أصبهان, أبو نعيم, الدار العلمية, اهلند −٢٥



 ٣٨

 .هتذيب التهذيب, ابن حجر العسقالين, دائرة املعارف, حيدر أباد −٢٦
 .ملحاس, مرصسنن الدار قطني, الدارقطني, دار ا −٢٧
 .صحيح سنن النسائي, األلباين, مكتب الرتبية العريب, الرياض −٢٨
 .سنن أيب داود, أبو داود, دار الفكر, مرص −٢٩
 .العلل املتناهية, ابن اجلوزي, إدارة العلوم, األثوية −٣٠
 .كتاب القراءة خلف اإلمام, البيهقي, دار الكتب العلمية −٣١
 .لباين, مكتب الرتبية العريب, الرياضصحيح سنن ابن ماجه, األ −٣٢
 .صحيح سنن الرتمذي, األلباين, املكتب العريب −٣٣
 .أمحد بن حنبل وىص اهللا بن حممد, جامعة أم القر مكة املكرمة املكرمة: فضائل الصحابة −٣٤
 .كتاب التوحيد, ابن خزيمة, دار الرشد الرياض, عبد العزيز الشهوان −٣٥



 ٣٩

 الفهرس
 سالم رشيعة وعقيدةاإل: التمهيد

 باب الطهارة
 املسح عىل اخلفني وغسل الرجلني: املسألة األوىل
 وجوب الطهارة: املسألة الثانية
 باب الصالة
 .ًتعريفها لغة ورشعا: املسألة األوىل
ًتسمية الصالة إيامنا وإسالما ودينا: املسألة الثاين ً ً. 
 متى فرضت ومل كانت وكيف كانت: املسألة الثالثة

 ما ذكر من أركاهنا: ألة الرابعةاملس
 حكم أدائها: املسألة اخلامسة
 ما ذكر من مستحباهتا: املسألة السادسة
 ما ذكر من بطالهنا: املسألة السابعة
 صالة اجلامعة: املسألة الثامنة

 حكمها
  يف موضع االجتهادطاعة إمام الصالة

 إذا نيس اإلمام أو أخطأ
  غري طهارةإذا علم املأموم إن إمامه كان عىل

 إذا علم أن إمامه يصيل عىل غري وضوء
 حكم قراءة الفاحتة خلف اإلمام
 الصالة خلف العادل والفاجر

 الصالة خلف أهل البدع
  حكم ترك الصالة:تاسعةاملسألة ال
  حكم التهاون يف أداء الصالة:عارشةاملسألة ال

 التهاون يف املواقيت
 التهاون يف األركان

  متى تسقط الصالة:ادية عرشاملسألة احل
  قيام الليل:ثانية عرشاملسألة ال



 ٤٠

 ً حكم الصالة قاعدا:ثالثة عرشاملسألة ال
  سجود التالوة:رابعة عرشاملسألة ال
 اخلامتة

 ثبت املراجع
 الفهرس

 


