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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عـىل إمامنـا وقـدوتنا نبينـا حممـد 

 :أما بعد. بن عبد اهللا وعىل آله وصحبه أمجعنيا
ً قد القى إقباال وقبوال من القراء الكـرام وهـذا مـن فإن كتاب املخالفات ً

ًه نفعا عاما وخاصا للمسلمني حيث فضل اهللا عز وجل, وقد حقق اهللا تعاىل ب ً ً
تم فيه إيضاح بعض أخطاء الطهارة والصالة وبعض خمالفات املساجد والتي 

 النبـي صـىل اهللا عليـه ي عنهـا حتـى يـسري يف عبادتـه عـىل هـدال غنى للمسلم
 .وسلم وأصحابه الكرام ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني
كتـاب مـن نقـد للرجـال ًونظرا ألن البعض قد يشكل عليه بعض ما يف ال

 يف بعـض املـسائل االسـتطراداتوبيان أحواهلم ودرجات األحاديث وبعض 
ًوبخاصــة العامــة حيــث كــان بعــضهم يفهــم عكــس املــراد نظــرا لــذكر بعــض 
األحاديث الضعيفة ثم التعقيب بذكر سبب الضعف ونقد الرجال, فـيظن أن 
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ليه وسلم, وقد قال رسول اهللا صىل اهللا ع: احلديث صحيح بمجرد سامع قول
 ًملست ذلـك بنفـيس مـرارا فلـذلك أحببـت بمـشورة املؤلـف حفظـه اهللا تعـاىل
اختصار الكتـاب بجزئيـه األول والثـاين ليـسهل قراءتـه عـىل العامـة وغـريهم 

 .ولينتفع به كل مسلم عىل وجه األرض
ًواهللا تعــاىل أســال أن جيعــل عمــيل خالــصا لوجهــه الكــريم وأن ينفــع بــه 

 .مان ومكان وأن يغفر لنا وللمسلمني أمجعنياملسلمني يف كل ز
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 .عبد اهللا بن يوسف العجالن: وكتبه      
 هـ٨/٦/١٤١٢       الرياض يف                     
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 .ملسو هيلع هللا ىلص  وهذا خمالف لسنة النبي : اجلهر بالنية عند الوضوء−١
يقول يف أوله نويت رفع ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكن : عاىلابن القيم رمحه اهللا تقال * 

احلديث وال استباحة الصالة ال هو وال أحد من أصحابه ألبتة, ومل يرد عنه 
 .يف ذلك حرف واحد ال بإسناد صحيح وال ضعيف

 الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء, كقول :ً ومن املخالفات أيضا−٢
, وعند غسل اللهم أعطني كتايب بيميني: بعضهم عند غسل يده اليمنى

 .إلخ.. اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه: وجهه
أنه كان يقول ملسو هيلع هللا ىلص ومل حيفظ عنه : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل* 

ًعىل وضوئه شيئا غري التسمية وكل حديث يف أذكار الوضوء الذي يقال عليه 
ًشيئا منه وال علمه ألمته وال ثبت عنه غري ملسو هيلع هللا ىلص مكذوب خمتلق مل يقل رسول 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن «: التسمية يف أوله وقوله
 يف »ًحممدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين

 .آخره فهذا ثابت
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سبحانك « : ًويف حديث آخر عند النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا
 .  »ستغفرك وأتوب إليكاللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أ

 .  اإلرساف يف ماء الوضوء:ً ومن املخالفات أيضا−٣
 أو −يغسل ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي : أخرج البخاري عن أنس ريض اهللا عنه قال

 .إىل مخسة أمداد ويتوضأ باملد بالصاع −كان يغتسل 
وقال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل يف أول كتاب الوضوء من  * 
 .ملسو هيلع هللا ىلص  فعل النبي علم اإلرساف فيه وأن جياوزلوكره أهل ا: صحيحه
اإلكامل, قال :  عدم إسباغ الوضوء; واإلسباغ:ً من املخالفات أيضا−٤

 .أكلموا :أي  » واسبغأ« : يف الفتح
سمعت أبا هريرة : روى البخاري يف صحيحه عن حممد بن زياد قال* 

ضوء فإن أبا أسبغوا الو:  قال– والناس يتوضئون من املطهرة –وكان يمر بنا 
  . »ويل لألعقاب من النار «: قالملسو هيلع هللا ىلص القاسم 
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أن رسول اهللا صىل ملسو هيلع هللا ىلص وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي * 
 املاءًاهللا عليه وسلم رأى رجال يصيل ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبها 

« رواه أمحد وأبو داود وزاد . »أن يعيد الوضوء « ملسو هيلع هللا ىلص فأمره رسول اهللا 
واحلديث أخرجه أبو . هذا إسناد جيد:  قلت ألمحد:قال األثرم»  ةوالصال

 .دواد واحلاكم
واحلديث يدل عىل وجوب إعادة الوضوء : قال الشوكاين رمحه اهللا تعاىل

 .من أوله عىل من ترك من غسل أعضاءه مثل ذلك املقدار
 عن أيب أيوب األنصاري ريض : عند البول أو الغائط القبلة استقبال −٥
إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :  عنه قالاهللا

صحاب رواه أمحد والشيخان وأ » وال يوهلا ظهر ولكن رشقوا أو غربوا
 .السنن

 .واختلف أهل العلم يف هذا املبحث عىل عدة أقوال
 .وممن ذهب إىل القول بالتحريم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم



 Y الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

 .ًال فرق بني الفضاء والبنيان لبضعة عرش دليال: لقيمقال ابن ا
وهو أصح املذاهب يف هذه املسألة وليس مع من : قال الشيخ ابن القاسم

 .هـ.أ. فرق ما يقاومها ألبتة
شديد  عدم التنزه من البول, ويف ذلك وعيد :ً ومن املخالفات أيضا−٦

 .ًكبرياملسو هيلع هللا ىلص كيف ال وقد عده النبي 
 عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل هحيحأخرج البخاري يف ص* 

 فسمع صوت – أو مكة –بحائط من حيطان املدينة ملسو هيلع هللا ىلص مر النبي : عنهام قال
يعذبان وما يعذبان يف كبري ثم « ملسو هيلع هللا ىلص  إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال النبي 

ثم دعا . بىل كان أحدمها ال يسترت من بوله, وكان اآلخر يميش بالنميمة: قال
! رسها كرستني فوضع عىل كل قرب منهام كرسة فقيل يا رسول اهللابجريدة فك

 .»   إىل أن ييبسا– أو –لعله أن خيفف عنهام ما مل تيبسا : مل فعلت هذا? فقال
 وهو متعلق بالذي قبله أن بعض الناس عند :ًومن املخالفات أيضا −٧

بله قضاء احلاجة ال يسرت عورته السرت الرشعي بل يكتفي أو هيتم بسرت ق
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من أمره بتغطية الفخذ وأهنا ملسو هيلع هللا ىلص ودبره دون غريمها, وهذا خمالف ملا ورد عنه 
 .من العورة

أخرج اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن حبان واحلاكم بإسناد * 
يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ : مر عىل جرهد فقال« ملسو هيلع هللا ىلص صحيح أن النبي 

 .»  عورة
 »  ما بني الرسة والركبة عورة «: ملسو هيلع هللا ىلص  وأخرج احلاكم يف مستدركه قوله *

 .إسناده حسن
ض الناس قد يدركه وقت الصالة وهو  أن بع: ً ومن املخالفات أيضا−٨

حاقن لبوله فيتحامل عىل نفسه وجيهدها ألداء الصالة, ومل يعرف أن بفعله 
ال صالة بحرضة طعام وال « : ملسو هيلع هللا ىلص ذاك قد ضيق عىل نفسه وخالف قول النبي 

 .أخرجه مسلم عن عائشة ريض اهللا تعاىل عنها . »وهو يدافعه األخبثان 
وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن احلاقن أيام أفضل * 

 !.ًيصيل بوضوء حمتقنا أو أن حيدث ثم يتيمم لعدم املاء?
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صالته بالتيمم بال احتقان أفضل من صالته : فأجاب رمحه اهللا تعاىل
 الصالة مع االحتقان مكروهة منهي عنها, بالوضوء مع االحتقان, فإن هذه

ويف صحتها روايتان, وأما صالته بالتيمم فصحيحة ال كراهة فيها باالتفاق 
 .واهللا أعلم

 جهل كثري من الناس عند استيقاظه من النوم :ً ومن املخالفات أيضا−٩
فيبدأ بالوضوء قبل غسل يديه أو يدخل يديه يف إناء الوضوء قبل غسلها وقد 

 .ألمر بغسل اليد قبل إدخاهلا يف اإلناءورد ا
إذا استيقظ « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال

ًأحدكم من نومه فال يدخل يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإن أحدكم ال 
رواه مالك والشافعي وأمحد والبخاري ومسلم . »يدري أين باتت يده 

 .وأصحاب السنن
 أن بعض الناس هداهم اهللا يرتكون التسمية :ً املخالفات أيضاومن −١٠

 .عند ابتداء الوضوء
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أنه ملسو هيلع هللا ىلص فعن سعيد بن زيد وأيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنهام عن النبي 
رواه .  »ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه«: قال

 .أمحد وأبو داود وابن ماجة واحلاكم
 .أشار إىل ثبوت احلديث ابن القيم وقد تقدم أن

والظاهر أن جمموع : وقال احلافظ ابن حجر بعد أن ساق طرق احلديث
ثبت لنا : وقال ابن أيب شيبة. ًاألحاديث حيدث منها قوة تدل عىل أن له أصال

 .قالهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 
قال شيخنا عبد اهللا بن جربين رمحه اهللا تعاىل يف أثناء رشحه لكتاب منار 

إن ذكر : ( أما مسألة التسمية يف مكان اخلالء فقال بعض أهل العلم: السبيل
اسم اهللا يف اخلالء مكروه والتسمية عىل الوضوء واجب, والواجب يقدم عىل 

 ) .املكروه 
ومل يصح :  قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل:مسح الرقبة يف الوضوء −١١

  ].١٩٥/ ١ :زاد املعاد[ هـ .أ. عنه يف مسح العنق حديث ألبتة
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 أنه ال بد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو مل اعتاد بعض الناس −١٢
 .وهذا خطأ شائع. حيدث

من أدركته الصالة وقد سبق ذلك نوم أو :  يف هذا أن يقالوالصواب* 
خروج ريح من دبره فام عليه إال أن يتوضأ وال حيتاج يف ذلك إىل غسل فرجه, 

ً دين اهللا إضافة إىل أن ذلك رضبا من ومن اعتقد خالف ذلك فقد ابتدع يف
 .الوسوسة

وأما إذا أراد املسلم قضاء حاجته قبل الوضوء ففي هذه احلالة جيب * 
 .عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط

 :يدل لذلك ما يأيت
بت عند خالتي : فعن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام قال* 

ًفتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفاملسو هيلع هللا ىلص ميمونة ليلة فقام النبي  احلديث رواه . ً
 .غسل فرجهملسو هيلع هللا ىلص البخاري ومل يذكر ابن عباس أنه 
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ًوأخرج البخاري أيضا أن رجال قال لعبد اهللا بن زيد ريض اهللا تعاىل*  ً :
: يتوضأ? فقال عبد اهللا بن زيدملسو هيلع هللا ىلص أتستطيع أن تريني كيف كان رسول اهللا 
ومل يذكر فيه أنه . احلديث. . رتنينعم, فدعا بامء فأفرغ عىل يديه فغسل م

 .غسل فرجه وال أشار إىل ذلك
وإنام جيب االستنجاء : ( قال شيخنا الفاضل عبد اهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل

) أو االستجامر من البول أو الغائط خاصة وما كان يف معنامها قبل الوضوء 
  ].٣٩: الفتاوى[ كتاب الدعوة 

ما يقع فيه كثري من الناس من  بالوضوء  ومن املخالفات املتعلقة−١٣
 :عدم إكامل غسل اليدين إىل املرافق وإيضاح ذلك كام ييل

عندما يتوضأ املسلم فإنه يبدأ فيسم اهللا ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض * 
وهنا مكمن اخلطأ فإن . ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إىل املرافق

وفعله هذا . سفل الكف إىل آخر املرفقًكثريا من الناس يبدأ بغسل يديه من أ
فيه نقص ألن الواجب عليه غسل يديه كلها من أطراف األصابع إىل املرافق 

 .وقد نبه عىل ذلك شيخنا عبد اهللا بن جربين رمحه اهللا تعاىل
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: ( خطبه فقال يف أحد كام نبه إىل ذلك الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا
لناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد وانتبهوا ألمر خيل به كثري من ا

غسل وجهه بدأ هبام من أطراف الذراع إىل املرافق وال يغسل الكفني, وهذا 
خطأ ألن الكفني داخالن يف مسمى اليد وعىل هذا فيجب أن تغسل يديك 

كام أن بعض الناس يف أيام . بعد غسل وجهك من أطراف األصابع إىل املرافق
ه ولكن يفرسمها من دون املرفق يف ْيّمُياب متعددة فيفرس كالشتاء يكون عليه ث

ه حتى يتجاوزا ْيّمُالغسل, وهذا خطأ, فإن الواجب أن يفرس اإلنسان ك
 )١() املرفقني ألجل أن يدخل املرفقني يف الغسل 

 أن بعض الناس إذا اغتسل :ًومن املخالفات املتعلقة بالطهارة أيضا −١٤
 يف جسمه مواضع أو مسافط بحيث يرتاكم للجنابة وخاصة البدين يكون

بعض اللحم عىل بعض كام هو احلال يف جهة الصدر وعند إمرار املاء يف أثناء 
الغسل ينحدر املاء عىل الطبقة العليا الساترة ملا حتتها فتبقى األجزاء املستورة 

 .ًجافة مل يصلها املاء ويف هذه احلالة يكون الغسل ناقصا
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 أن بعض الناس يرتك لتي يقع فيها كثري من الناسومن املخالفات ا −١٥
مواضع يف بدنه ال يصلها املاء عند الوضوء أو الغسل فمن تلك املواضع وهو 

 :أكثرها
ما يكون بني األصابع وخاصة أصابع القدمني, فيقوم بعض الناس يف * 

أثناء الوضوء بصب املاء عىل قدميه دون أن يقوم بإدخاله بني األصابع فيبقى 
ًا بني األصابع جافا مل يصل إليه املاء فيخل بوضوئه ومن ثم بصالته, وقد م

ًذلك وخصه ألمهيته فقال خماطبا أحد الصحابة ريض اهللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص بني  النبي 
أسبغ الوضوء وخلل بني « : عنهم اسمه لقيط بن صربة ريض اهللا تعاىل عنه

أخرجه األربعة : احلديث أورده احلافظ يف بلوغ املرام وقال[  » األصابع
 ].وصححه ابن خزيمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من رسالة للشيخ حممد بن  عثيمني يف الطهارة )١(
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: ظاهر يف إرادة أصابع اليدين والرجلني ثم قال: قال الصنعاين* 
 واحلديث دليل عىل وجوب إسباغ الوضوء وهو إمتامه واستكامل 

أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه ووىف كل عضو حقه ويف غريه األعضاء, 
 .مثله

 أن بعض الناس قد يكون عىل يده ساعة أو يف :ًومن املواضع أيضا −١٦
إصبعه خاتم يف أثناء الوضوء وعند الوضوء حتجب تلك الساعة أو ذلك 

 .اخلاتم املوضع الذي حتته فال يصل إليه املاء فيختل وضوؤه
يف مثل هذه احلالة أن خيلع الساعة أو اخلاتم أو والذي ينبغي عليه * 

: ( قال البخاري.* حيركهام عن مكاهنام ليعم املاء مجيع العضو فيتم وضوؤه
 .هـ. أ).يغسل موضع اخلاتم إذا توضأوكان ابن سريين 

 أن بعض الناس قد يقع عىل يديه نوع من :ًومن املواضع أيضا −١٧
 .ا يعرف بالبويةالدهان الذي تطىل به احليطان وهو م
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وهذا النوع إذا وقع عىل اليد يمنع وصول املاء إىل اجلزء الذي يراد غسله 
 .ًفيبقى الوضوء ناقصا

لذا فإن عىل من وقع عىل يديه يشء من هذا أن يبادر إىل إزالته قبل * 
 .الوضوء باملواد اخلاصة إلزالته كالكريوسني وما شاهبه

ساء جيعلن عىل أظفارهن ما  أن بعض الن:ًومن املواضع أيضا −١٨
ًيسمى باملناكري وهذا الطالء فيه سامكة بحيث يمنع وصول املاء منعا باتا ً. 

لذلك فيجب عىل النساء الاليت يضعن هذا الطالء أن يزلنه قبل * 
 .الوضوء حتى يعم املاء اجلزء املغطى فيتم الوضوء

سجاد  ما حتته من البعض الناس إذا أحدث يف مصاله رضب بيده −١٩
ًثم تيمم وصىل مع اجلامعة, وهذا غالبا ما حيصل إذا كان الزحام شديدا كام  ً
ًحيدث يف احلرمني أو يف املساجد الكبرية وحيدث هذا أيضا عندما يكون 
ًالوقت باردا فيحدث اإلنسان فيتكاسل عن الذهاب إىل أماكن الوضوء 

الصالة مع اجلامعة ليتوضأ باملاء, أو عند إقامة الصالة فيظن هذا أن إدراك 
 .بالتيمم أوىل من ا لذهاب للوضوء
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فجميع ما تقدم ذكره مما يقع فيه بعض الناس عن جهل أو حسن نية * 
 :ونقول عىل ذلك

إن من ترك الوضوء باملاء مع إمكان حصوله ثم عمد إىل التيمم ففعله  * 
 .غري جائز وصالته باطلة

ال عند فقد املاء أو تعذره قال وذلك ألن اهللا تعاىل مل يرخص يف التيمم إ* 
ْيا أهيا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (( : تعاىل ْ ْ ْ َ ُُّ َُ ْ َ ُ ُ َّ َ َِ ِ ِ َِ ََ ُ َّْ َ ُ ََ ِ ُِ ُ َ

ُإىل املرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني وإن كنتم جنبا فاطهر ْ ْ ْ ْ ْ ُ ُ َ ْ ََّ ً ُ َ َ ْ ُ َ ُ ََّ َ ُْ ُْ ُ ِ ِ ِِ َ ُ ُْ ََ ََ ِ ِِ ِ وا َْ
َوإن كنتم مرىض أو عىل سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء  َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِّْ ْ ُْ ٌ ُْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ٍ َ َْ َ َ ُ ِ
ُفلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه   ْ َ ُ ُ ُ ً ِّ َ َْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ َّ ً َ ُْ َُ ِ ِ َ َ َ ًَ َ ُ ِ َ َ

 . التيمم عند وجود املاءفداللة اآلية رصحية عىل أن ]٦:املائدة))[
وقد اتفق املسلمون عىل أنه إذا مل : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

. [ جيد املاء يف السفر تيمم وصىل إىل أن جيد املاء فإذا وجد ا ملاء فعليه استعامله
  ].٣٥٠/ ٢١: الفتاوى
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 أن بعض الناس يأخذه النوم فإذا أقيمت :ً ومن املخالفات أيضا−٢٠
لصالة وخاصة صالة الفجر واجلمعة قام وصىل مع املسلمني ومل يلق لنومه ا

ًباال ومل يعره اهتامما ً. 
ومل يعرف ذلك املسكني أن بعض النوم قد ينقض الوضوء فيصيل صالته 

 .بغري وضوء وعىل ذلك ال تصح صالته
ونسوق هنا فتوى لسامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز تتعلق 

 .سألة واهللا نسأل أن ينفع هبا من سمعهاهبذه امل
 عن الذين ينامون يف املسجد احلرام سئل سامحة الشيخ رمحه اهللا تعاىل* 

ًقبل الظهر والعرص مثال ثم حيرض املنبه للناس إليقاظهم فيقومون للصالة 
ًدون أن يتوضؤوا وهكذا بعض النساء أيضا فام حكم ذلك أفيدونا جزاكم 

 .ًاهللا خريا
ًالنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا :  سامحة الشيخ بام نصهأجاب* 

قد أزال الشعور ملا روى الصحايب اجلليل صفوان بن عسال املرادي ريض اهللا 
إذا كنا مسافرين أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا رسول اهللا « : عنه قال
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نسائي أخرجه ال. [  »ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
 ].والرتمذي واللفظ له وصححه ابن خزيمة 

العني وكاء  «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص معاوية ريض اهللا عنه عن النبي وملا روى 
أخرجه أمحد والطرباين ويف . [ » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء )١(١هالس

سنده ضعف لكن له شواهد تعضده كحديث صفوان املذكور وبذلك يكون 
ًحديثا حسنا  ً.[ 
أو غريه  ك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء يف املسجد احلراموبذل

فإنه تنتقض طهارته وعليه الوضوء, فإن صىل بغري وضوء مل تصح صالته, 
والوضوء الرشعي هو غسل الوجه مع املضمضة واالستنشاق وغسل اليدين 
مع املرفقني ومسح الرأس مع األذنني وغسل الرجلني مع الكعبني وال حاجة 

 .ىل االستنجاء يف النوم ونحوه كالريح ومس الفرج وأكل حلم اإلبلإ
وإنام جيب االستنجاء أو االستجامر من البول والغائط خاصة وما كان * 

 .يف معنامها قبل الوضوء

                                                 
 هـ .أ. حلقة الدبر: السه: قال ابن األثري يف النهاية −١
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أما النعاس فال ينقض الوضوء; ألنه ال يذهب معه الشعور وبذلك * 
انتهى جواب . لتوفيقجتتمع األحاديث الواردة يف هذا الباب واهللا ويل ا

 .سامحته رمحه اهللا تعاىل
 الوضوء عىل الوضوء دون أن يتخلل بينهام :ً ومن املخالفات أيضا−٢١
 .صالة

وإنام تكلم : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل بعد كالم له* 
الفقهاء فيمن صىل بالوضوء األول هل يستحب له التجديد? وأما من مل 

تحب له إعادة الوضوء بل جتديد الوضوء يف مثل هذا بدعة يصل به فال يس
. وملا عليه املسلمون يف حياته وبعده إىل هذا الوقتملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا خمالفة لسنة 

  ].٢١/٣٧٦[ انتهى كالمه رمحه اهللا تعاىل 
 أن بعض الرجال إذا جامع أهله ال يغتسل :ً ومن املخالفات أيضا−٢٢

 .أنزالوال يأمر أهله بالغسل إال إذا 
وهذا أمر تعم به البلوى وخيطئ فيه الكثريون فنقول وباهللا تعاىل * 
. ًكان األمر أوال أن ال يغتسل الرجل إال إذا أنزل وكذلك املرأة: التوفيق



 RS الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

ودليل ذلك ما أخرجه مسلم يف صحيح عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل 
 .»  املاء من املاء« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عنه قال
أي االغستال من اإلنزال, فاملاء األول املعروف : قال الصنعاين* 
 .املني: والثاين
قال : ُاخلرب نسخ بحديث أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال لكن هذا −

»  ُإذا جلس بني شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل «: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
وألزق  «: لفظ أيب داودويف .  » وإن مل ينزل« : وزاد مسلم] متفق عليه . [ 

: فهذا احلديث استدل به اجلمهور عىل نسخ مفهوم حديث. »  اخلتان باخلتان
واستدلوا عىل أن هذا آخر األمرين بام رواه أمحد وغريه من .  » املاء من املاء« 

إن املاء : إن الفتيا التي كانوا يقولون( : طريق الزهري عن أيب كعب أنه قال
رخص هبا يف أول اإلسالم ثم أمر « ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا من املاء رخصة كان 

إنه : ابن خزيمة وابن حبان وقال اإلسامعييلصححه . » باالغتسال بعد 
إنام املاء من  «: صحيح عىل رشط البخاري, وهو رصيح يف النسخ حلديث



 RT الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

ًومن أدلة كونه ناسخا أيضا أن حديث أيب هريرة منطوق وحديث أيب . »  املاء ً
 . مفهوم واملنطوق مقدم عىل املفهوم» من املاءاملاء « : سعيد

ًويضاف إىل ذلك أيضا أن اآلية تعضد املنطوق يف إجياب الغسل قال * 
ْوإن ((: تعاىل ِ ُكنتم جنبا فاطهروا َ َّْ ً َُّ َ ُ ُْ إن كالم العرب : قال الشافعي ]٦:املائدة))[ُ

فإن : ل, قاليقتيض أن اجلنابة تطلق باحلقيقة عىل اجلامع وإن مل يكن فيه إنزا
: قال. ًكل من خوطب بأن فالنا أجنب عن فالنة عقل أنه أصاهبا وإن مل ينزل
. هـ.أ. ومل خيتلف أن الزنا الذي جيب به اجللد هو اجلامع ولو مل يكن منه إنزال

انتهى بترصف من . [ فتعاضد الكتاب والسنة عىل إجياب الغسل من اإليالج
 ].سبل السالم 

ن من جامع امرأته ومس ختانه ختاهنا فقد وجب إ: وبعد هذا كله نقول
سل فقد صىل وهو جنب فصالته عليه الغسل ولو مل ينزل فإن صىل ومل يغت

 .باطلة
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أن بعض الناس عند فراغه من غسل اجلنابة : ً ومن املخالفات أيضا−٢٣
ًوقبل أن يرتدي مالبسه تقع يده عىل فرجه, فال يلقي لذلك باال ويصيل 

 .مل حيدثبذلك  الغسل ما 
لكن هذا هذا مل يعرف أنه بمالمسة يده لفرجه قد انتقض وضوؤه, 

قال رسول : ودليل ذلك ما روته برسة بنت صفوان ريض اهللا تعاىل عنها قالت
أخرجه مالك وأمحد وأهل السنن . [ »  من مس ذكره فليتوضأ« : ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 ].واحلاكم 
رجك لئال احرص أال متس يدك ف: وعىل ذلك فيقال ملن اغتسل* 

 .ينتقض الوضوء فإن مسسته فعليك إعادة الوضوء
ً أن الوضوء ال يتم إال إذا كان ثالثا ثالثا أياعتقاد بعض الناس −٢٤ ً :

 .غسل كل عضو ثالث مرات
. باب الوضوء مرة مرة: وهذا اعتقاد خاطئ, قال البخاري يف صحيحه

ًباب الوضوء ثالثا ثالثا. باب الوضوء مرتني مرتني د حتت الباب وأور. ً
 .مرة مرةملسو هيلع هللا ىلص توضأ النبي : األول حديث ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام قال
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: وأورد حتت الباب الثاين حديث عبد اهللا بن زيد ريض اهللا تعاىل عنه قال
 .توضأ مرتني مرتنيملسو هيلع هللا ىلص إن النبي 

وأورد حتت الباب الثالث حديث عثامن بن عفان ريض اهللا تعاىل عنه أن 
ًثا ثالثاتوضأ ثالملسو هيلع هللا ىلص النبي  ً. 

فدلت األحاديث السابقة عىل جواز الوضوء مرة مرة ومرتني مرتني 
ًوثالثا ثالثا ً. 
 أو بعضها أكثر من ثالث الزيادة يف عدد غسل أعضاء الوضوء −٢٥
 .مرات

وهذه حتدث من بعض الناس فيعتقد أنه كلام أكثر من غسل أعضاء * 
ن العمل إذا مل يكن وضوؤه كلام زاد أجره, وهذا تلبيس من الشيطان; أل

من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو « : ملسو هيلع هللا ىلص ًمرشوعا فهو مردود كام قال النبي 
 ].متفق عليه . [ »  رد

 . »  ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد« : وملسلم رواية أخرى بلفظ
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وفعل التيمم بدل  عدم الوضوء من ماء زمزم والتحرج من ذلك, −٢٦
 .الوضوء منه
ع فيه بعض الناس فتجد أحدهم يتورع ويتقي الوضوء من ماء وهذا يق

زمزم ملا ورد فيه من  الفضل, ويصيل بالتيمم مع وجود املاء بني يديه,  وهذا 
 .من املخالفات الرصحية للنصوص الرصحية

َفلم جتدوا ماء ف((: قال تعاىل*  ًَ َ ُْ ِ َ ًتيمموا صعيدا طيبا َ ِّ َ ََ ً َِ ُ فلم  ]٦:املائدة))[َّ
صوله ومل يستثن ماء زمزم من  بالتيمم إال مع فقد املاء أو تعذر حيرخص اهللا

 .غريه
ومما يؤكد جواز الوضوء من ماء زمزم ما رواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد * 

ملسو هيلع هللا ىلص يف زوائد املسند عن عيل ريض اهللا تعاىل عنه يف صفة بعض حجة النبي 
ب منه فدعا بسجل من ماء زمزم فرشملسو هيلع هللا ىلص ثم أفاض رسول اهللا « : وفيها

 .احلديث. » وتوضأ 
انتهى . [ فيه استحباب الرشب والوضوء من ماء زمزم: قال الساعايت
  ].٨٦/ ١١: من الفتح الرباين
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وقد سئل سامحة الشيخ عبد اهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل عن فضل ماء * 
وجيوز له : زمزم فأجاب سامحته عىل ذلك وجاء يف فتوى سامحته ما نصه

ًوز أيضا االستنجاء منها والغسل من اجلنابة إذا دعت الوضوء منها وجي
أنه نبع املاء من بني أصابعه ثم أخذ الناس ملسو هيلع هللا ىلص احلاجة إىل ذلك, وقد ثبت عنه 

حاجتهم من هذا املاء ليرشبوا وليتوضوؤا وليغسلوا ثياهبم وليستنجوا, كل 
مل  ملسو هيلع هللا ىلص وماء زمزم إن مل يكن مثل املاء الذي نبع من بني أصابع النبي. هذا وقع

يكن فوق ذلك, فكالمها ماء رشيف, فإذا جاز الوضوء واالغتسال 
فهكذا جيوز ملسو هيلع هللا ىلص واالستنجاء وغسل الثياب من املاء الذي نبع من بني أصابعه 

 .من ماء زمزم
طهور طيب يستحب الرشب منه وال حرج يف وبكل حال فهو * 

ه إذا الوضوء منه وال حرج يف غسل الثياب منه, وال حرج يف االستنجاء من
فتاوى تتعلق : انتهى من كتاب. [ دعت احلاجة إىل ذلك كام تقدم واحلمد هللا

  ].١٢٣−١٢٢: بأحكام احلج والعمرة والزيارة ص
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 ما يقع من بعض النساء من تأخريهن :ً ومن املخالفات أيضا−٢٧
 .الغسل من احليض إذا طهرت يف آخر الوقت

وأن بعض النساء  (... :قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا تعاىل* 
تطهر يف أثناء وقت الصالة وتؤخر االغتسال إىل وقت آخر; تقول إنه ال 

هذا الوقت ولكن هذا ليس بحجة وال عذر; ألنه ال يمكنها كامل التطهر يف 
يمكنها أن تقترص عىل أقل الواجب يف الغسل وتؤدي الصالة يف وقتها ثم إذا 

رسالة يف الدماء الطبيعية ) [ مل حصل هلا  وقت سعة تطهرت التطهر الكا
 ].للنساء 
 . حترج بعض الناس من الصالة فوق أسطح البيارات−٢٨

وقد سئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل عن 
 :ذلك فأجاب بام نصه

 الصحة إذا كان املحل –الصالة عىل أسطح البيارات :  أي–حكمها 
ًجعلت يل األرض مسجدا  «: ملسو هيلع هللا ىلص العلامء لعموم قوله ًطاهرا يف أصح قويل 

 ].هـ ٧/٣/١٤٠٩ يف ١٦٦٢الدعوة  [ .متفق عىل صحته. »ًوطهورا 
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 جيعل عىل رأسه غطاء يمنع وصول  بعض الناس إذا أراد االغتسال−٢٩
 .املاء إىل الشعر

وكل ذلك خشية أن يفسد املاء عليه صفوف الشعر أو أن يزيل املاء ما 
ر من الدهن الذي يدهن به الشعر أو خيشى إذا أصاب املاء يكون يف الشع

شعره أن تبقى الرطوبة فرتة طويلة لكثافة الشعر وطوله, وعىل هذا فتكون 
ًطهارته ناقصة بسبب هذا الغطاء الذي وضع عىل شعره; ألنه حجب شيئا 

 .جيب غسله
 :ًومما يتعلق بالنساء أيضا −٣٠
الة التي طهرن يف وقتها بل أن بعضهن بعد طهرهن ال يؤدين الص* 

يبدأن بالصالة القادمة وهذا جهل منهن, والصواب أن تلك الصالة التي 
 .طهرن يف وقتها واجبة عليهن

ًأما إذا طهرت وكان باقيا من : ( قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل* 
ملسو هيلع هللا ىلص الوقت مقدار ركعة فأكثر فإهنا تصيل ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله 

 [ » من أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص «: 
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أو قبل طلوع الشمس فإذا طهرت وقت العرص ]. أخرجه البخاري ومسلم 
يف عها مقدار ركعة فإهنا تصيل العرصولًوكان باقيا عىل غروب الشمس أو ط

  ].٢٥: فتاوى املرأة ص) [ املسألة األوىل والفجر يف املسألة الثانية 



 SR الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

 : ومن األخطاء التي تقع فيها بعض النساء−٣١
أن احليض قد يأتيها بعد دخول وقت الصالة بمدة فإذا طهرت مل * 

تقض تلك الصالة التي وجبت عليها قبل العادة وتظن أهنا تلحق بالصلوات 
ًالتي جاءت وقت العادة وهذا فهم خاطئ, فقد ثبتت الصالة يف ذمتها ولزاما 

 .عليها أن تقضيها
إذا حدث احليض بعد دخول : (  الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىلقال

ًوقت الصالة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثال فإهنا بعد أن تتطهر 
: من احليض تقيض هذه الصالة التي دخل وقتها وهي طاهرة, لقوله تعاىل

ًإن الصالة كانت عىل املؤمنني كتابا موقوتا(( َ َ َُ َّْ ً ََّ ِ ِ َِ ْ َُْ َ ْ َ فتاوى املرأة [  .]١٠٣:النساء ))[ِ
 .] ٢٥: ص

 :ً ومما يتعلق بالنساء أيضا−٣٢
ما يفعله كثري من النسوة : ( ما ذكره ابن النحاس رمحه اهللا تعاىل بقوله* 

من تأخري الغسل من اجلامع ومن احليض إذا طهرت بالليل حتى تطلع 
 أن تبادر الشمس ثم تغتسل فتقيض, وهذا حرام باإلمجاع, والواجب عليها
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بالغسل وتصيل قبل طلوع الشمس إذ إن الصالة ال جيوز إخراجها عن وقتها 
ًعمدا باإلمجاع, وقد تقدم أن ذلك من الكبائر, وإذا علم الزوج وسكت عن 
إنكاره فهو رشيكها يف اإلثم إذا كانت عاملة بالتحريم, وإن كانت جاهلة 

  ].٣١٠: نبيه الغافلنيت) [ فعليها إثم جهلها وإثم معصيتها واهللا أعلم 
 أن املسح عىل اخلفني ال يكون إال يف فصل يعتقد بعض الناس −٣٣

الشتاء,  وهذا اعتقاد خاطئ بل الصواب أن له املسح يف كل وقت دون حتديد 
 للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة« : ملسو هيلع هللا ىلص زمن دون زمن, فقوله 

 .عام يف كل زمن] رواه مسلم . [ » 
ال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل يف جواب له عن ق* 

 :هذه املسألة
عموم األحاديث الصحيحة الدالة عىل جواز املسح عىل اخلفني ( 

ًواجلوربني يدل عىل جواز املسح يف الشتاء والصيف, وال أعلم دليال رشعيا  ً
اب وال يدل عىل ختصيص وقت الشتاء ولكن ليس له أن يمسح عىل الرش

ًغريه إال بالرشوط املعتربة رشعا ومنها كون الرشاب ساترا ملحل الفرض  ً
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ًملبوسا عىل طهارة مع مراعاة املدة وهي يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليها 
) واهللا ويل التوفيق . ًللمسافر بدءا من املسح بعد احلدث يف أصح قويل العلامء

  ].٩٥١: الدعوة[ 
) من زمزم : (  أن يقول ملن فرغ من وضوئهلناساعتاد بعض ا −٣٤

ولعله يراد الدعاء بأن يتمتع برشب ماء زمزم, وهذا ال أصل له وترتيب دعاء 
 .واهللا أعلم. من املحدثات فتنبهملسو هيلع هللا ىلص ال يثبت عن املعصوم 

ملسو هيلع هللا ىلص والسنة أن يقول املتوضئ بعد فراغه من وضوئه ما ثبت عن النبي 
أشهد أن ال إله إال اهللا : الوضوء ثم يقولما منكم أحد يتوضأ فيسبغ « : مثل

ًوحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة 
« : زاد الرتمذي] أخرجه مسلم وأبو داود . [ » الثامنية يدخل من أهيا شاء 

  .  »اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين
سبحانك : قال عند فراغه من وضوئهمن توضأ ثم « : وكذلك حديث* 

اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك كتب يف 
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أخرجه النسائي وابن . [  » رق ثم جعل يف طابع فلم يكرس إىل يوم القيامة
 ].السني واحلاكم 

يكتفي بعض الناس بمسح مقدمة رأسه أو يمسح  يف أثناء الوضوء −٣٥
 .رأس ويظن أنه قد استكمل املسح بذلك الفعلإىل منتصف ال

ناقص وعليه أن يمسح مجيع الرأس; ألن اهللا والصواب أن وضوءه * 
ْوامسحوا برءوسكم  ((: تعاىل يقول ُ ُ َ ُْ ِ ِ ُ واملراد مجيع الرأس ال  ]٦:املائدة))[َ

 .بعضه
والصواب أنه ال بد من : ( قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا تعاىل* 
كله, وزعم من زعم أن الباء للتبعيض وليس يف لغة العرب أهنا مسحه 

واضحة يف تعميمه مسح ملسو هيلع هللا ىلص  ثم سنة الرسول .للتبعيض بل هي لإللصاق
 ].٢/٦٢: فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم[  ) رأسه 

ً طريقا عليه يف أمر الطهارة ويستمر يف بعض الناس يفتح للشيطان −٣٦
ن مجلة املوسوسني,  وهذا باب واسع ًذلك مطاوعا للشيطان حتى يصبح م

لكن من ذلك ما حيصل من بعض الناس من كونه يبالغ يف التنزه من البول 
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حتى خيرج عن احلد املرشوع, فيقوم بإجهاد نفسه وإحراجها يف سبيل إخراج 
 .ما يمكن إخراجه ولو بصعوبة ومشقة, هذا تنطع وتكلف مذموم

ل وجهه ال يغسل صفحة  وعند غسبعض الناس يف أثناء وضوئه −٣٧
 .كاملة بل تبقى أجزاء الوجه جهة األذنني مل يمسها املاء

وهذا وضوؤه ناقص وعىل صاحبه أن يتعاهد ذلك وأن حيرص عىل * 
 .إسباغ وضوئه

والوجه هو من منابت شعر الرأس إىل ما انحدر من اللحيني والذقن * 
 .واألذنوإىل أصول األذنني ويتعاهد املفصل وهو ما بني اللحية 

أنه غسل وجهه ومل يقل غسل ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء يف صفة وضوء النبي * 
 .بعض وجهه, فدل عىل أنه ال بد من غسل مجيع الوجه

ثم حلق شعره أو قص ظفره أن يظن بعض الناس أنه إذا توضأ  −٣٨
 .طهارته فيها شك فيبقى يف حرج من أمره

 .اهلاوالصواب أنه ال حرج عليه يف ذلك وطهارته باقية عىل ح* 
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اهللا تعاىل يف جواب له حول سؤال عن قال الشيخ ابن عثيمني رمحه * 
لو أخذ اإلنسان من شعره أو ظفره أو جلده ال ينقض الوضوء : ( هذا البحث

  ].٨١: دروس وفتاوى يف احلرم املكي) . [ 
ثم أصاب بدنه ومالبسه نجاسة ال يكتفي بعض الناس إذا توضأ  −٣٩

 .أنه ال بد من إعادة الوضوء مرة ثانيةبإزالته فحسب بل يعتقد 
وهذا خطأ والصواب أن إعادة الوضوء ال حاجة له يف هذه املقام وال 

 .عالقة هلا برفع النجاسة فالطهارة حتصل بإزالة النجاسة
إذا أصاب اإلنسان نجاسة : ( قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اهللا تعاىل
ال يتأثر بذلك; ألنه مل حيصل يف بدنه أو ثوبه وهو عىل وضوء فإن وضوءه 

يشء من نواقض الوضوء ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه النجاسة عن بدنه 
. فتاوى نور عىل الدرب) [ أو ثوبه ويصيل بوضوئه وال حرج عليه يف ذلك 

  ].١٠٧: احللقة األوىل: الفوزان



 SX الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

 إذا كانت يف وقت النفاس متتنع عن الصيام والصالة بعض النساء −٤٠
ً أربعني يوما وقد تطهر قبل ذلك ولكن مع ذلك متتنع عن أداء الصالة مدة

 .والصيام حتى هناية األربعني وهذا فهم خاطئ
بل عليها أن تصوم وتصيل متى ما طهرت ولو كان ذلك قبل متام 

 .األربعني
سئل سامحة الشيخ  عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل عن هذا املبحث * 

 :وهذا نص السؤال
ً هل جيوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصيل وحتج قبل أربعني يوما إذا −

 :طهرت? فأجاب رمحه اهللا بقوله
هلا أن تصوم وتصيل وحتج وتعتمر وحيل لزوجها وطؤها يف جيوز . نعم

ًاألربعني إذا طهرت, فلو طهرت لعرشين يوما اغتسلت وصلت وصامت 
 أنه كره ذلك فهو حممول وما يروى عن عثامن بن أيب العاص. وحلت لزوجها

 .عىل كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه ريض اهللا عنه وال دليل عليه
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ًأنه ال حرج يف ذلك إذا طهرت قبل األربعني يوما فإن : والصواب
ًطهرها صحيح, فإن عاد عليها الدم يف األربعني فالصحيح أهنا تعتربه نفاسا 

صالهتا وحجها كله صحيح يف مدة األربعني ولكن صومها يف حال الطهارة و
: كتاب الدعوة. [ واهللا أعلم. ال يعاد يشء من ذلك ما دام وقع يف الطهارة

٤٤−٤٣.[  
 أن بعض الناس إذا خيش أن تفوته اجلامعة :ًومن املخالفات أيضا −٤١

ًومل يكن متوضئا أو كان جمنبا عمد إىل التيمم وترك الوضوء أو االغتسال  ً
ًفلم جتدوا ماء ((: فعله هذا خمالف لقوله تعاىلخشية أن تفوته اجلامعة, و َ ُْ ِ َ َ َ

ًتيمموا صعيدا طيبا َف ِّ َ ََ ً َِ ُ  .]٤٣:النساء))[َّ
 :جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة حول هذا املبحث ما نصه* 
جيب عليه أن يغتسل ويتوضأ وضوء الصالة ويصيل ولو فاتته اجلامعة ( 

 ) .غتسل ال جييز له التيمم وال جيزئه التيمم وكون اجلامعة تفوته إذا ا
ًوهو يف إحدى احلدائق العامة وغالبا  بعض الناس تدركه الصالة −٤٢

 .ما تسقى هذه احلدائق بمياه هلا رائحة كرهية
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ما دامت تنبعث : ( قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل
صحة منها الرائحة الكرهية فالصالة فيها غري صحيحة; ألن من رشوط 

ًالصالة طهارة البقعة التي يصيل عليها املسلم, فإن وضع عليها حائال صفيقا  ً
 يف ١٢٧٠جملة الدعوة عدد .. ) [ ًطاهرا صحت الصالة عليه

  ].١٣: هـ ص٢٦/٥/١٤١١
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 اجلهر بالنية عند ابتداء الصالة وقد تقدم : من خمالفات الصالة−١
 . خمالفات الوضوءالكالم عىل هذا يف

وهذه ) وال معبود سواك : (  يف دعاء االستفتاح قول بعض املصلني−٢
 .ملسو هيلع هللا ىلص زيادة عىل السنة الثابتة عنه 

سبحانك اللهم « : أنه كان يستفتح صالته بقولهملسو هيلع هللا ىلص عنه فقد صح * 
وال معبود ( أما لفظة . »  وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك

وهنا مل ترد يف احلديث فمعناها خاطئ; ألن هناك أشياء فزيادة عىل ك) سواك 
ُإنكم وما تعبدون من دون اهللاَِّ حصب (( : تعبد من دون اهللا كام قال تعاىل َ َ ُ ْ ُ ْ َِ ِ َ ُ َ ََّ ْ ُ ِ

َجهنم أنتم هلا واردون  ُ َ َ َِ َ َ ْ َُ ْ َ  .]٩٨:األنبياء))[َّ
َوجعل منهم القردة واخلنازير وع((: وقال تعاىل َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ُِ َ ْْ َ ِ ِْ َبد الطاغوت  َ ُ َّ َ َ

ْما تعبدون من دونه إال أسامء سميتموها أنتم (( :  وقال.]٦٠:املائدة))[ ُ َّ َ ً َ ْ َُ ْ ُ ُ ََ ََ ْ ُ ْ ُ َّْ ِ ِ ِ ِ َ
ْوآباؤكم   ُ ُ َ  .واآليات يف ذلك كثرية. ]٤٠:يوسف))[َ

  

  

مخالفات الصالة    
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 .وال معبود بحق سواك: إذا علم ذلك فصواب اللفظة أن يقال* 
القرآن واألذكار يف أثناء رفع الصوت ب: ًومن املخالفات أيضا −٣
 .الصالة
إن أحدكم إذا كان يف الصالة فإنام يناجي ربه فال ترفعوا  «: ملسو هيلع هللا ىلص قال * 

رواه البغوي وغريه عن أيب سعيد . [  »أصواتكم بالقرآن فتؤذوا املؤمنني
 ].اخلدري وغريه 

وقد سئل العالمة الفاضل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا * 
 بالقراءة أثناء الصالة للمأموم خيلف – اجلهر – حكم رفع الصوت  عنعاىل ت

 .من بجانبه من املأمومني
السنة للمأموم اإلخفات لقراءته وسائر : فأجاب رمحه اهللا تعاىل بقوله

ًأذكاره ودعواته لعدم الدليل عىل جواز اجلهر وألن يف جهره بذلك تشويشا 
 .ه اهللا كام يف كتاب الدعوةانتهى جوابه رمح. عىل من حوله من املصلني

 .االستناد إىل جدار أو عمود ونحو ذلك: ًومن املخالفات أيضا −٤
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سئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل عن االستناد إىل * 
 .جدار أو عمود ونحو ذلك

 صالة –ال جيوز االستناد يف الصالة : فأجاب رمحه اهللا تعاىل بام نصه
ًدار أو عمود; ألن الواجب عىل املستطيع الوقوف معتدال  إىل ج–الفرض 

ًغري مستند فأما يف النافلة فال حرج يف ذلك; ألنه جيوز أداؤها قاعدا وأداؤها 
ًقائام مستندا أفضل من اجللوس  .هـ.أ. ً

أو وصل ثالث آيات أو أكثر ببعضها, والسنة يف ذلك وصل آية بآية  −٥
 .أن يقطع القراءة آية آية

ملسو هيلع هللا ىلص أم سلمة ريض اهللا تعاىل عنها أهنا سئلت عن قراءة رسول اهللا عن * 
احلمد هللا رب * كان يقطع قراءته آية آية بسم اهللا الرمحن الرحيم «: فقالت

أخرجه أبو داود والرتمذي . [ »  مالك يوم الدين* الرمحن الرحيم * العاملني 
: وقالإسناد صحيح وكلهم ثقات ورواه احلاكم : وقال] والدار قطني 

 .صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة والنووي
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ووقوف القارئ عىل : ويف االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ما نصه
رؤوس اآليات سنة وإن كانت اآلية الثانية متعلقة باألوىل تعلق الصفة 

  ] .٩٨: ص. [ باملوصوف أو غري ذلك
إياك (  املأمومني عند قراءة اإلمام  قول بعض:ًومن املخالفات أيضا −٦

 .استعنا باهللا) نعبد وإياك نستعني 
قد اعتاد كثري من العوام : قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف املجموع* 

إياك نعبد : قالوا) إياك نعبد وإياك نستعني ( أهنم إذا سمعوا قراءة اإلمام 
 .ًرصاهـ خمت.أ. وهذا بدعة منهي عنها. وإياك نستعني

آمني ولوالدي ) وال الضالني (  بعد قول اإلمام قول بعض املصلني −٧
 .املسلمني

قال رسول : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالملسو هيلع هللا ىلص وهذه خالف سنة نبينا 
إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما « : ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 .»  تقدم من ذنبه
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إذا قال اإلمام غري : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :  عنه قالوعنه ريض اهللا تعاىل* 
آمني فإنه من وافق قوله قول املالئكة : املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا

ففي هذين احلديثني وغريمها ] أخرجهام البخاري . [ غفر له ما تقدم من ذنبه 
 .االقتصار عىل التأمني دون غريه, واهللا أعلم

 فيالحظ عىل بعض املصلني .قيام واجللوسعدم إقامة الصلب يف ال −٨
ًأن قيامه يف صالته غري مكتمل فتارة يكون حمدوبا بظهره وتارة مائال جهة  ً

ًاليمني وتارة هبام معا وتارة مائال جهة  اليسار, وهذا منهي عنه ً. 
 « قالملسو هيلع هللا ىلص الكبري بسند صحيح أن النبي أخرج اإلمام أمحد والطرباين يف 

 .» ىل صالة عبد ال يقيم صلبه بني ركوعها وسجودهاال ينظر اهللا عز وجل إ
ثم ارفع رأسك حتى تعتدل « : امليسء صالته بقولهملسو هيلع هللا ىلص وأمر النبي * 

 وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع – ويف رواية –ًقائام فيأخذ كل عظم مأخذه 
إنه ال تتم صالة ألحد من : ثم قال. رأسك حتى ترجع العظام إىل مفاصلها

 .»  ذلكالناس إذا مل يفعل
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كان ملسو هيلع هللا ىلص فقد ثبت أن النبي .  عدم إقامة الصلب يف الركوع والسجود−٩
يصيل فلمح بمؤخر عينه إىل رجل ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود, فلام 

إنه ال صالة ملن ال يقيم صلبه يف الركوع ! يا معرش املسلمني: انرصف قال
 ].أخرجه ابن أيب شيبة وأمحد وابن ماجة . [ والسجود 
ال جتـزئ صـالة الرجـل حتـى يقـيم ظهـره يف « : ملسو هيلع هللا ىلص  حديث آخر قال ويف

رواه أبـــو عوانـــه وأبـــو داود والـــسهمي وصـــححه . [ »  الركـــوع والـــسجود
 ].الدارقطني 

كيفية إقامة الصلب? واجلواب عـىل ذلـك مـن : ويبقى هنا مسألة وهي* 
أخرجـه البيقهـي . [ » إذا ركع بـسط ظهـره وسـواهملسو هيلع هللا ىلص فكان  «ملسو هيلع هللا ىلص فعل النبي 

 ].ند صحيح بس
. »  الستقرُيسوي ظهره يف الركوع حتى لو صب عليه املاء ملسو هيلع هللا ىلص وكان « * 

رواه ابــن ماجــة وعبــد اهللا بــن أمحــد يف زوائــد املــسند والطــرباين يف معجميــه [ 
 ].الكبري والصغري 

فاجعل راحتيك عىل ركبتيك فإذا ركعت « : للميسء صالتهملسو هيلع هللا ىلص وقال * 
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 ].أمحد وأبو داود بإسناد صحيح رواه . [ »  وامدد ظهرك ومكن لركوعك
 أن بعض الناس إذا دخل املسجد واإلمام :ً ومن املخالفات أيضا−١٠

إن اهللا مع الصابرين : ( راكع تنحنح بقصد إسامع اإلمام حتى ينتظره أو يقول
وهذا ينايف أدب الداخل إىل املسجد, فإن املسلم يف هذه احلالة مأمور بأن ) 

فام أدرك فليصل وما فاته فليتم أما إحداث أعامل ما يميش إىل الصالة بسكينة 
 .ًأنزل اهللا هبا من سلطان فال خري فيها ولو كان خريا لسبقونا إليه

ًويضاف إىل ذلك أيضا أن يف كالم الداخل تشويش عىل املصلني وقطع 
 .خلشوع اخلاشع

 . عند اعتداله من الركوع)والشكر ( ة لفظ  زياد−١١
ربنا لك احلمد « أو . »  ربنا ولك احلمد« : ن يقولأنه كاملسو هيلع هللا ىلص والثابت عنه 

 ].أخرجهام البخاري ومسلم . [ » 
« :  وكـذلك. »  اللهـم ربنـا ولـك احلمـد« : ًأيضا بلفظوعند البخاري * 

 .» اللهم ربنا لك احلمد
أنـه كـان يـشري ملسو هيلع هللا ىلص  الذي ثبت عنـه : حتريك األصابع بني السجدتني−١٢
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 .للتشهدينبأصبعه السبابة يف أثناء جلوسه 
إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : عن عبد اهللا بن الزبري ريض اهللا تعاىل عنهام قال* 

قعد يف الصالة جعل قدمـه اليـرسى بـني فخـذه وسـاقه وفـرش قدمـه اليمنـى 
ووضع يده اليـرسى عـىل ركبتـه اليـرسى ووضـع اليمنـى عـىل فخـذه اليمنـى 

 ].رواه مسلم . [ وأشار بأصبعه
كـان إذا ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا تعاىل عـنهام أن رسـول اهللا وعن عبد اهللا بن عمر ريض* 

قعد يف التشهد وضع يده اليرسى عىل ركبته اليرسى ووضع يـده اليمنـى عـىل 
 .ًركبته اليرسى وعقد ثالثا ومخسني وأشار بالسبابة

ًانتظار اإلمام إن كان سـاجدا حتـى يرفـع أو : ً ومن املخالفات أيضا−١٣
ً كان قائام أو راكعاًجالسا يقوم وعدم الدخول معه إال إذا ً. 

ًوالصواب أن يدخل مع اإلمام عىل أي حال كان اإلمـام عليـه قـائام أو * 
ًراكعا أو جالسا ً. 

إذا أتيــتم الــصالة  «: ملسو هيلع هللا ىلص قــال : عــن أيب قتــادة ريض اهللا تعــاىل عنــه قــال* 
 ].رواه البخاري . [ »  فعليكم بالسكينة فام أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا
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ــن حجــ*  ــال اب ــضا عــىل : رق ــه أي ــد احلــديث واســتدل ب ــر فوائ ــد ذك ًعن
وفيـه حـديث أرصح . استحباب الدخول مع اإلمام يف أي حالـة وجـد عليهـا

منه أخرجه ابن أيب شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من األنصار 
ًمن وجدين راكعا أو قائام أو ساجدا فليكن معـي عـىل حـالتي التـي  «: ًمرفوعا ًً
 .هـ من الفتح.أ.  » أنا عليها

الرتمذي عن معـاذ ريض اهللا تعـاىل ًأيضا ما أخرجه ومن األدلة عىل ذلك 
إذا أتـى أحـدكم الـصالة واإلمـام عـىل حـال « : ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا : عنه قـال

 . »  فليصنع كام يصنع اإلمام
 عدم متكني األعـضاء الـسبعة مـن الـسجود, :ًومن املخالفات أيضا −١٤

 .ملسو هيلع هللا ىلص عنه وهذا خالف الثابت 
أن ملسو هيلع هللا ىلص أمــر النبــي « : فعــن عبــد اهللا بــن عبــاس ريض اهللا تعــاىل عــنهام قــال

ًيسجد عىل سبعة أعضاء وال يكف شعرا وال ثوبـا اجلبهـة واليـدين والـركبتني  ً
 . » والرجلني 

أمرنا أن نسجد عىل سبعة « : قالملسو هيلع هللا ىلص وعنه ريض اهللا تعاىل عنهام عن النبي 
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ًأعظم وال نكف ثوبا وال شعرا  ً«. 
أمرت أن أسجد عىل « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : وعنه ريض اهللا تعاىل عنهام قال* 

سبعة أعظم وأشار بيـده عـىل أنفـه واليـدين والـركبتني وأطـراف القـدمني وال 
 ].ًأخرجهام مجيعا البخاري يف صحيحه . [ »نكفت الثياب والشعر 

 : واملخالفات التي تقع من الناس يف هذا املبحث عىل أنواع
ًض الناس إذا سـجد رفـع قدميـه قلـيال عـن األرض أو جعـل أن بع: منها

إحدامها عىل األخرى وهو يف هذه احلالة مل يصدق عليه أنـه سـجد عـىل سـبعة 
 .أعظم 

أن بعــض النــاس إذا ســجد قــد يكــون أنفــه عــىل طــرف البــساط : ومنهــا
 .ويرتفع جبينه فال يالمس األرض

 طـرف العقـال أن بعض الناس ممن يلبس العقـال قـد يـسجد عـىل: ومنها
بجبينه فريتفع أنفه أو عىل أنفـه فريتفـع جبينـه وكـل هـذا خمـالف ملـا سـبق مـن 

 . بالسجود عىل سبعة أعظماآلمرةاألحاديث 
 .اإلقعاء يف الصالة: ً ومن املخالفات أيضا−١٥
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هنـاين « : أخرج أمحـد وأبـو يعـىل عـن أيب هريـرة ريض اهللا تعـاىل عنـه قـال
ة الـديك, وإقعـاء كإقعـاء الكلـب, والتفـات عن نقرة كنقـر: خلييل عن ثالث
 .»  كالتفات الثعلب

: قـال أبـو عبيـدة: قال أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه غريب احلـديث
ورجح هذا . ًاإلقعاء جلوس الرجل عىل إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب

 إنام يقعي تفسري أيب عبيدة يف اإلقعاء أشبه باملعنى; ألن الكلب: أبو عبيد فقال
 .كام قال
ًأنه أكل مقعيـا فهـذا يبـني لـك أن اإلقعـاء هـو ملسو هيلع هللا ىلص وقد روى عن النبي * 

 .انتهى. هذا وعليه تأويل كالم العرب
 أن بعـض املـصلني يطيـل القيـام ويـوجز يف :ً ومن املخالفـات أيـضا−١٦

ًالركوع والسجود وباقي األركان إجيازا شديدا بحيث يظهـر التفـاوت الكبـري  ً
 .ه وسائر أركان صالتهبني قيام
رمقـت الـصالة مـع « : عن الرباء بن عازب ريض اهللا تعـاىل عـنهام قـال* 

فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فجلسته بني الـسجدتني ملسو هيلع هللا ىلص حممد 
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أخرجـه . [ »  ًفسجدته فجلسته ما بني التسليم واالنـرصاف قريبـا مـن الـسواء
 ].البخاري ومسلم 

 أن بعض املصلني إذا فرغ من التـشهد األول :ً ومن املخالفات أيضا−١٧
ًواإلمام ال يزال جالـسا أعـاد املـأموم تـشهد ليقطـع صـمته وبعـضهم ال يعيـد 

 .التشهد بل ويتحرج من الزيادة عليه
« : يقـولملسو هيلع هللا ىلص وعىل ذلك يقال ملن أعاد التشهد إن فعلـك ذلـك حمـدث والنبـي 

 .»  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فهو رد
ال حرج عليك بل إن الـسنة تؤيـد الزيـادة : ن حترج من الزيادةويقال مل* 

 .عىل ا لتشهد بالدعاء
قال : ما ورد عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال: ودليل ذلك

التحيـات هللا والـصلوات : إذا قعـدتم بـني كـل ركعتـني فقولـوا« : ملسو هيلع هللا ىلص رسول 
ته السالم علينـا وعـىل عبـاد والطيبات السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركا

ًأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسـوله ثـم ليتخـري مـن . اهللا الصاحلني
 ].أخرجه النسائي وأمحد والطرباين يف املعجم الكبري . [  »الدعاء أعجبه إليه
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والسنة أن يتورك يف : واالفرتاش يف الرابعة التورك يف الركعة الثانية −١٨
 .عة والثالثة من املغرب وأن يفرتش يف الثانيةالركعة الراب

أخرج البخاري عـن أيب محيـد الـساعدي ريض اهللا تعـاىل عنـه أنـه قـال يف 
ه لــفــإذا جلــس يف الــركعتني جلــس عــىل رج: ملسو هيلع هللا ىلص أثنــاء وصــفه لــصالة النبــي 

اليرسى ونصب اليمنى وإذا جلـس يف الركعـة اآلخـرة قـدم اليـرسى ونـصب 
 .ديث بطولهاحل. األخرى وقعد عىل مقعدته

ويف هذا احلديث حجة قوية للشافعي ومـن قـال بقولـه يف : قال احلافظ* 
 .هـ .أ. أن هيئة اجللوس يف التشهد األول مغايرة هليئة اجللوس يف األخري

وال يتــورك إال يف صــالة فيهــا : ( ويف مــتن العمــدة للحنابلــة مــا نــصه* 
 ) .تشهدان يف األخرية منهام 

 اإلشارة بالسبابتني يف أثناء التشهد, وقد ورد :ً ومن املخالفات أيضا−١٩
 .يف ذلك هني رصيح صحيح

أخــرج ابــن أيب شــيبة والنــسائي وصــححه احلــاكم ووافقــه الــذهبي أن * 
. »  وأشـار بالـسبابة.. أحـد أحـد« : ًرأى رجال يدعو بأصبعيه فقـالملسو هيلع هللا ىلص النبي 
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 .ًوللحديث أيضا شاهد عند ابن أيب شيبة
يبسط كفه اليرسى عىل ملسو هيلع هللا ىلص  يده اليمنى فقد كان والسنة أن يشري بسبابة* 

ركبته ويقبض أصابع كفـه اليمنـى كلهـا ويـشري بأصـبعه التـي تـيل اإلهبـام إىل 
أخرجه مسلم وابن خزيمة وأبو يعىل وأبو عوانـة . [ القبلة ويرمي ببرصه إليها

.[ 
« وتـارة . إذا أشار بأصبعه وضـع إهبامـه عـىل إصـبعه الوسـطىملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 ].رواه أبو داود والنسائي وابن اجلارود . [  » حلقةكان حيلق هبام
 أن يقوم املسبوق لقضاء ما فاتـه قبـل تـسليم :ً ومن املخالفات أيضا−٢٠

اإلمام فيالحظ عـىل بعـض املـسبوقني أهنـم يبـادرون إىل القيـام ملـا فـاهتم عنـد 
 .ابتداء اإلمام يف السالم

به فإذا كرب فكربوا, وإذا إنام جعل اإلمام ليؤتم « : ملسو هيلع هللا ىلص وهذا خمالف لقوله 
احلـديث رواه البخـاري ومـسلم عـن أيب هريـرة ريض اهللا [ . »  ركع فـاركعوا

 ].تعاىل عنه 
ومــن ســبقه اإلمــام بــيشء مــن : قــال اإلمــام الــشافعي رمحــه اهللا تعــاىل* 
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 .الصالة فال يقوم لقضاء ما عليه إال بعد فراغ اإلمام من التسليمتني
ًله كثري من املسبوقني بعدما ينحني راكعا إذا  ما يفع: ومن املخالفات−٢١

تفعـل مـن ) تكبـرية اإلحـرام ( وجد اإلمام يف الركوع, واألصل أن التحريمة 
قيام ثم يركع بعدها ولو استعجل فرتك تكبرية الركوع أجزأته صالته واكتفى 

من كالم شيخنا عبد اهللا بن جربين رمحه اهللا ) . [ تكبرية اإلحرام ( بالتحريمة 
 ].تعاىل 

تكبـرية (  تـرك رفـع اليـدين عنـد التحريمـة :ً ومن املخالفـات أيـضا−٢٢
وعند الركوع والرفع منه وبعد القيـام مـن التـشهد األول وهـو مـن ) اإلحرام 

سنن الصالة وكذا رفـع اليـدين يف تكبـريات الـصالة عـىل امليـت والتكبـريات 
 ابن جربين رمحه اهللا من كالم شيخنا. [ الزوائد يف صالة العيدين واالستسقاء

 ].تعاىل 
 مسابقة اإلمام وقـد ورد النهـي الـشديد عـن :ً ومن املخالفات أيضا−٢٣

إثـم مـن رفـع رأسـه قبـل : بـاب: ذلك; قـال اإلمـام البخـاري رمحـه اهللا تعـاىل
قال رسـول اهللا : ثم ساق بإسناده إىل أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال. اإلمام
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 إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن – أو ال خيشى أحدكم –أما خيشى أحدكم  «: ملسو هيلع هللا ىلص 
 .» جيعل اهللا رأسه رأس محار أو جيعل اهللا صورته صورة محار

الرتهيـب مـن رفـع املـأموم رأسـه : وقال اإلمام املنذري رمحه اهللا تعـاىل* 
أمـا خيـشى « : وذكر احلديث املتقدم وذكر له لفظه آخـر هـذا نـصه. قبل اإلمام

 . » ل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس كلبالذي يرفع رأسه قب
اختلف الناس فيمن فعـل ذلـك; فـروي عـن : قال اخلطايب: ًثم قال أيضا
وأما عامة أهل العلم فـإهنم قـالوا ) ال صالة ملن فعل ذلك : ( ابن عمر أنه قال

قد أساء وصالته جتزئه غري أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إىل السجود ويمكـث 
 .انتهى.  يرفع اإلمام رأسه بقدر ما كان تركيف سجوده بعد أن

 يـرسعون يف اخلطـا عنـد الـذهاب  أن بعض الناس هداهم اهللا تعـاىل−٢٤
إىل املسجد ال سيام إذا كـان اإلمـام قبيـل الركـوع, وهـذا اإلرساع منهـي عنـه, 

إذا أقيمــت « : ملسو هيلع هللا ىلص قــال رســول اهللا : فعــن أيب هريــرة ريض اهللا تعــاىل عنــه قــال
ها وأنـتم تـسعون وأتوهـا وأنـتم متـشون وعلـيكم الـسكينة فـام الصالة فال تأتو

 .»  أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا
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 ].رواه البخاري ومسلم وأمحد وأهل السنن  [ 
ًالعدو وقد يكـون مـشيا ويكـون عمـال : السعي: قال ابن األثري يف النهاية ً

ًوترصفا ويكون قصدا ً. 
ذلك مـا أخرجـه البخـاري يف ويشهد ل. العدو: واملراد يف هذه احلديث* 

وهـو راكـع ملسو هيلع هللا ىلص صحيحه عن أيب بكرة ريض اهللا تعاىل عنه أنه انتهـى إىل النبـي 
ًزادك اهللا حرصـا « : فقـالملسو هيلع هللا ىلص فركع قبل أن يصل إىل الصف فذكر ذلك للنبي 

 .»  وال تعد
إىل ما صنعت من الـسعي : أي) وال تعد ( قوله : قال احلافظ ابن حجر* 

مـا يقتـيض وقـد ورد . ف ثم من امليش إىل الـصفلصالشديد ثم الركوع دون ا
أيكم « : وعند الطرباين) من الساعي (ًذلك رصحيا يف طرق حديثه ويف بعضها

 ].ًانتهى كالم احلافظ ابن حجر خمترصا . [ »  صاحب هذا النفس
بل قد جاءت رواية يف البخاري تنص عىل النهي عن اإلرساع فعـن أيب * 

إذا سمعتم اإلقامة فامـشوا إىل  «: قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي هريرة ريض اهللا تعاىل عنه
والوقار وال تـرسعوا فـام أدركـتم فـصلوا ومـا فـاتكم الصالة وعليكم السكينة 
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 .  » فأمتوا
 عدم تسوية الصفوف كام ينبغي; عن النعامن :ً ومن املخالفات أيضا−٢٥

أو لتـسون صـفوفكم « : ملسو هيلع هللا ىلص قـال النبـي : بن بشري ريض اهللا تعـاىل عـنهام قـالا
 .»  ليخالفن اهللا بني قلوبكم

أقيموا الصف يف الـصالة : وقال. أقيموا صفوفكم وتراصوا« : ملسو هيلع هللا ىلص وقال 
 .»  فإن إقامة الصف من حسن الصالة

 . »سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصالة« : وقال
: ( ثم قال رمحه اهللا تعـاىل]. أخرجها كلها اإلمام البخاري يف صحيحه  [ 
ُوساق بـسنده عـن بـشري بـن يـسار األنـصاري )  من مل يتم الصفوف إثم: باب

ما أنكـرت منـا : بن مالك ريض اهللا تعاىل عنه أنه قدم املدينة فقيل لهاعن أنس 
ًمـا أنكـرت شـيئا إال أنكـم ال تقيمـون : ( فقالملسو هيلع هللا ىلص منذ يوم عهدت رسول اهللا 

 ) .الصفوف 
 .ثوم أو البصل إتيان املسجد بعد أكل ال:ً ومن املخالفات أيضا−٢٦

مـن أكـل « : قـالملسو هيلع هللا ىلص عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عـنهام أن النبـي 
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 .»   فال يقربن مسجدنا– يعني الثوم –من هذه الشجرة 
مـن « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنهام قال* 

 «: ويف روايـة. »   فال يغشانا يف مساجدنا– يريد الثوم –أكل من هذه الشجرة 
ًمن أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا أو قال  .» فليعتزل مسجدنا وليقعد يف بيته: ً

من أكل من هـذه « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : وعن أنس ريض اهللا تعاىل عنه قال* 
ًأخرجهــا مجيعــا البخــاري يف . [  »  ال يــصلني معنــا– أو –الــشجرة فــال يقربنــا 

 ].صحيحه 
لقــد رأيــت  «: اهللا تعـاىل عنــه قــالويف صـحيح مــسلم عــن عمــر ريض * 

إذا وجد رحيهام من الرجل يف املسجد أمر به فأخرج إىل البقيـع, ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
قـال رسـول : ريض اهللا تعاىل عنه قالوعن أنس . » ًفمن أكلهام فليمتهام طبخا 

إياكم وهاتني البقلتني املنتنتني أن تأكلوهن وتدخلوا مساجدنا فإن « : ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
 ].رواه الطرباين يف األوسط . [  » ًد آكليهام فاقتلومها بالنار قتالكنتم ال ب

وقــد أحلــق بعــض أهــل العلــم شــارب الــدخان بأكــل الثــوم والبــصل; * 
وذلك الشرتاك كل منهام يف رائحته اخلبيثة بل إن بعـض املـسلمني يتـأذى مـن 
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 .رائحة شارب الدخان أكثر من رائحة آكل الثوم والبصل
ن شـارب الـدخان عـىل خطـر; ألنـه قـد آذى املـسلمني إذا علم هذا فـإ* 
 .برائحته

مـن « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسـول اهللا : فعن حذيفة بن أسيد ريض اهللا تعاىل عنه قال
رواه الطـرباين وأبـو نعـيم . [ »  آذى املسلمني يف طرقهم وجبـت عليـه لعنـتهم

 ].وابن عدي 
ّفإذا كان املؤذي للمسلمني يف طرقهم مستحقا لل*  ن آذاهم عن فكيف بمً

 .ال شك أن اجلرم أكرب. يف مساجدهم
 . التلفت يف الصالة:ً ومن املخالفات أيضا−٢٧
عــن ملسو هيلع هللا ىلص ســألت رســول اهللا : عــن عائــشة ريض اهللا تعــاىل عنهــا قالــت* 

. »  هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد «: االلتفات يف الصالة فقال
 ].أخرجه البخاري [ 

فإذا صليتم فال تلتفتـوا فـإن ... « : ملسو هيلع هللا ىلص له وأخرج الرتمذي واحلاكم قو* 
 .»  اهللا ينصب وجهه لوجه عبده يف صالته ما مل يلتفت
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نقرة كنقرة الـديك, وإقعـاء كإقعـاء الكلـب, عن « : عن ثالثملسو هيلع هللا ىلص وهنى 
أخرجه أمحـد وأبـو يعـىل عـن أيب هريـرة ريض . [  » والتفات كالتفات الثعلب

 ].اهللا تعاىل عنه 
أما إذا كان االلتفات حلاجـة فـال حـرج . نهي عنهفااللتفات لغري حاجة م

يف ذلك, فقد وردت بعض النـصوص الدالـة عـىل جـواز االلتفـات للحاجـة; 
 :منها

أن رسـول اهللا « : ما رواه البخاري وغريه عن سهل بن سعد الساعدي* 
ذهب إىل بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الـصالة فجـاء املـؤذن ملسو هيلع هللا ىلص 

فصىل أبو بكر فجاء رسـول . نعم: صيل للناس فأقيم? قالأت: إىل أيب بكر فقال
والناس يف الصالة فتخلص حتى وقف يف الصف فصفق الناس وكـان ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

أبو بكر ال يلتفت يف صالته, فلام أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسـول اهللا 
ما يل « : احلديث ويف آخره.  » مكانكأن امكث ملسو هيلع هللا ىلص فأشار إليه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
كم أكثرتم التصفيق? من رابه يشء يف صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت رأيت

 . »إليه وإنام التصفيق للنساء 
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 وأن خماطبـة وفيـه جـواز االلتفـات يف احلاجـة: قال احلـافظ ابـن حجـر* 
 .املصيل باإلشارة أوىل من خماطبته بالعبارة

حيث  ال  ختفيف كثرية من األئمة ألركان الصالة ب:ومن املخالفات −٢٨
يــتمكن املــأموم مــن املتابعــة وال مــن اإلتيــان بالــذكر الواجــب وهــو خــالف 
الطمأنينة الواردة يف احلديث, فال بد من املكوث يف الركوع أو  السجود بقـدر 

انتهـى . [ ما يتمكن املأموم من التسبيح ثالث مرات مع التؤدة وعدم العجلـة
 ].عاىل من كالم شيخنا عبد اهللا بن جربين رمحه اهللا ت

 القراءة يف املصحف أو متابعة اإلمام يف املـصحف : ومن املخالفات−٢٩
يف الرتاويح ونحوها لغري حاجة ملا فيه من العبث فإن كـان فيـه فائـدة كـالفتح 

انتهى مـن كـالم شـيخنا عبـد اهللا . [ عىل اإلمام أو نحوه فال مانع بقدر احلاجة
 ].بن جربين رمحه اهللا تعاىل 

 ترك التجايف يف السجود وصفة التجـايف املطلـوب :لفات ومن املخا−٣٠
أن يرفع بطنه عن فخذيه ويبعد عضديه عن جنبيه بقدر ما يمكنه, وال يضايق 
من يليـه وأن يرفـع ذراعيـه عـن األرض ويـضع كفيـه حـذاء منكبيـه ال حـذاء 
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كهيئة املـضطجع ) ظهره ( ًركبتيه, ولكن ال يبالغ يف التجايف كثريا فيمد صلبه 
 بطنــه, بحيــث يــصل رأســه إىل الــصف الــذي أمامــه ويكلــف نفــسه هبــذا عــىل

 ]. اهللا تعاىل رمحهانتهى من كالم شيخنا عبد اهللا بن جربين . [ االمتداد
 . اإلسدال يف الصالة:ً ومن املخالفات أيضا−٣١
أنه هنى عن السدل « : ملسو هيلع هللا ىلص فعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه عن النبي * 

 ].ه اإلمام أمحد وأصحاب السنن واحلاكم أخرج. [ » يف الصالة
رسـال الثـوب حتـى الـسدل إ: قال صاحب عون املعبـود قـال اخلطـايب* 

السدل إسبال الرجـل : قال أبو عبيد يف غريبه:  النيليف يصيب األرض, وقال
ثوبه من غري أن يضم جانبيه بني يديه فإن ضمه فليس بـسدل, وقـال صـاحب 

يـدخل يديـه مـن داخـل فريكـع ويـسجد وهـو هو أن يلتحف بثوبـه و: النهاية
وقيـل هـو أن : قـال. وهذا مطرد يف القميص وغـريه مـن الثيـاب: قال. كذلك

مـن غـري أن يضع وسـط اإلزار عـىل رأسـه ويرسـل طرفـه عـن يمينـه وشـامله 
 .جيعلهام عىل كتفيه

أرخـاه, وال مـانع مـن : سدل ثوبـه يـسدله بالـضم أي: وقال اجلوهري* 
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ًع هذه املعاين إن كان السدل مشرتكا بينهام ومحل املشرتك محل احلديث عىل مجي
 .عىل مجيع معانيه هو املذهب القوي

 . إسدال اليدين يف الصالة:ً ومن املخالفات أيضا−٣٢
وهذا عام يـشمل مجيـع .  » هنى عن السدل يف الصالة« : ًتقدم آنفا حديث

 .أنواع السدل
ن نـذكر أحـوال النـاس وقبل ذكر الصواب يف هذه املـسألة يستحـسن أ* 

 :يف موضع اليدين يف الصالة
 فمن الناس من يسدل يديه بالكلية, ومنهم من يضع يمينـه عـىل شـامله −

حتت رسته أو عىل رسته, ومنهم من جيعلهام عىل عنقه, وغري ذلك من اهليئات 
 .املختلفة
يـضم يـده اليمنـى كان أنه ملسو هيلع هللا ىلص إذا علم ذلك فإن السنة الثابتة عن النبي * 
 . يده اليرسى ويضعهام عىل صدرهعىل

. كان يضع يـده اليمنـى عـىل اليـرسىملسو هيلع هللا ىلص أخرج مسلم يف صحيحه أنه * 
كــان « : ويف صـحيح البخــاري عــن ســهل بــن سـعد ريض اهللا تعــاىل عنــه قــال
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 .»  الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى عىل ذراعه اليرسى يف الصالة
اب ما رواه أمحد وأبو داود واجلو. ويبقى بعد هذا موضعهام من اجلسد* 

 .كان يضعهام عىل صدرهملسو هيلع هللا ىلص وابن خزيمة أنه 
وضـع اليمنـى عـىل اليـرسى عـىل الـرسة أو  :ً ومن املخالفـات أيـضا−٣٣

 .حتت الرسة
م يف ذلك ما أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود عـن عـيل ريض اهللا هوحجت* 

)  الـرسة صالة حتـتالسنة وضع الكف عـىل الكـف يف الـ: ( تعاىل عنه أنه قال
 .نادوهذا ضعيف اإلس

 ما اعتاده كثري من األئمة من تغيـري الـصوت :ً ومن املخالفات أيضا−٣٤
عنــد اجللــوس والقيــام, فــأكثر األئمــة إذا جلــس للتــشهد كــرب باســرتخاء وإذا 

 اهللا رمحهالشيخ حممد بن عثيمني هنض كرب بعزيمة, وقد سئل عن ذلك فضيلة 
 .تعاىل

 :وابفإليك نص السؤال ونص اجل
يف اجللوس للتـشهد ) اهللا أكرب ( هل جيب عىل اإلمام أن يمد : قال السائل
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 !.األول واألخري?
 :فأجاب رمحه اهللا تعاىل بام نصه

ال جيب عىل اإلمام أن يفرق بني التكبري يف الصالة بحيث جيعل للجلوس 
 تكبرية معينة وللركوع تكبرية معينـة وللقيـام تكبـرية معينـة, هـذا ال جيـب بـال
ًشك, وما علمت أحدا من أهل العلم قـال بوجوبـه ولكـن قـل يل هـل يـرشع 

 .ذلك; بمعنى هل تقول لإلمام ينبغي أن تفرق بني التكبري
كـان ملسو هيلع هللا ىلص ال يـرشع ذلـك فـإنني ال أعلـم يف الـسنة أن الرسـول : واجلواب

غاية ما . يفرق بني التكبريات والعلامء رمحهم اهللا مل يقولوا إنه يفرق التكبريات
أنه يمـد التكبـري يف الـسجود إىل القيـام ومـن : ل يف هذا ما قاله بعض العلامءقي

 .قالوا لطول الفصل بينهامالقيام إىل السجود 
فإن أطول انتقال يكون يف الصالة من السجود إىل القيام, أو من القيام * 

مع فيمد التكبري ليكون ابتداؤه مع ابتداء االنتقال وانتهائه : قالوا. إىل السجود
 .هذا ما قاله بعض العلامء. انتهاء االنتقال

ًأما أن جيعل للجلـوس للتـشهد تكبـريا معينـا يمـده فهـذا مل يقلـه حتـى *  ً
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 :وبناء عليه. العلامء فيام اطلعت عليه من كالمهم
فالذي أرى أن جيعل اإلمام التكبريات سواء; ألن أي إنسان يفرق بـني * 

ي عليه الـصالة والـسالم ملـا صـنع لـه التكبريات سوف يطالب بالدليل, والنب
إنـام فعلـت هـذا لتـأمتوا يب ولتعلمـوا صـاليت ولـو كـان : املنرب رقى عليه وقـال

يفرق بـني التكبـريات لكـان اإلمتـام حيـصل بـدون أن يـصعد عـىل املنـرب, وقـد 
 عـىل صوجدت فائـدة يف عـدم التمييـز بـني التكبـريات وهـي أن املـأموم حيـر

 يقـوم يف موضـع اجللـوس أو جيلـس يف موضـع ضبط صالته; ألنـه خيـشى أن
ًالقيام,  فيخجل أمام الناس ويكون ضابطا للركعـات بنفـسه لكـن لـو اعتمـد 
عىل تكبري اإلمام رسح وبدأ هيوجس وال هيتم, يميش عىل هذا التكبري إذا مده 
ًاإلمـام جلـس وإذا مل يمـده قـام, وحينئــذ يكـون ذلـك سـببا النـشغال املــأموم 

 .يتابع اإلمام عىل حسب نربات صوته يف التكبريبالوساوس; ألنه 
فوجدت يف ذلك فائدة وهي أن املأمومني كل واحد منهم حيرص عـىل * 

 ].انتهى كالمه رمحه اهللا . [ ضبط عدد الركعات وال يرسح بأي وساوس
 إقامة مجاعة ثانية يف املسجد واإلمـام مـا زال :ً ومن املخالفات أيـضا−٣٥
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 .وىليف صالته باجلامعة األ
وإيضاح ذلك أن بعض الناس قد يأيت إىل املـسجد واإلمـام يف التـشهد * 

األخري فيقوم أحد أولئك الداخلني فيقيم الصالة ويرشع يف الـصالة واإلمـام 
 .ما زال يف جلوسه

ــرتاويح −٣٦ ــراءة اإلخــالل يف صــالة ال ــا واإلرساع يف الق ــك بنقره  وذل
 .بقصد اخلتمة ليس إال

عثيمني رمحه اهللا تعاىل يف أثناء كالمـه عـن وصـف قال الشيخ حممد بن * 
 :وقيام الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم ما نصهملسو هيلع هللا ىلص قيام النبي 

وهذا خالف ما كان عليه كثري من الناس اليوم حـني يـصلون الـرتاويح ( 
برسعة عظيمة ال يأتون فيهـا بواجـب اهلـدوء والطمأنينـة التـي هـي ركـن مـن 

دوهنا فيخلــون هبــذا الــركن ويتعبــون مــن أركــان الــصالة ال تــصح الــصالة بــ
خلفهم من الضعفاء واملرىض وكبار الـسن جينـون عـىل أنفـسهم وجينـون عـىل 

 .غريهم
وقد ذكر العلامء رمحهم اهللا أنه يكره لإلمام أن يرسع رسعة متنع املأمومني 



 WQ الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

جمـالس . [ فعل ما يسن فكيف برسعة متنعهم فعل ما جيب نـسأل اهللا الـسالمة
  ].١٩: جلس الرابع صشهر رمضان امل

 عند فـراغهم مـن الركعـة الثالثـة والرابعـة  ما يفعله بعض املأمومني−٣٧
من صالة الظهر من كوهنم يعيـدون قـراءة الفاحتـة واعتقـاد أكثـرهم أن قـراءة 

 .سورة بعد الفاحتة يف الركعتني األخريتني من الظهر أمر غري جائز
كــار الــصالة يف غــري  اإلتيــان بــبعض أذ:ًومــن املخالفــات أيــضا −٣٨
 .مواضعها

أن بعــض املــصلني يتــأخر يف قــراءة الفاحتــة خلــف إمامــه أو : مثــال ذلــك
يدخل مـع اإلمـام قبيـل الركـوع فريكـع اإلمـام فيـتم املـأموم قـراءة الفاحتـة يف 

 .الركوع
وذلك أن بعض املصلني إذا رفع رأسه مـن الـسجود رشع يف : ومثال آخر

ًئام أو يذكر آخر ما يقال بعد الركوع حـني هيـوي قراءة الفاحتة قبل أن يستتم قا
إىل السجود بل ويف أثناء سجوده ثم يكـرب بعـد ذلـك وهـذا كلـه خمـالف لـسنة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص نبينا 
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وقد سئل سامحة الشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رمحـه اهللا تعـاىل عـن هـذه * 
 :املسألة وهذه نص السؤال

ــشيخ*  ــد: ســامحة ال ــيال بع ــأمومني جيلــس قل ــن ًأرى بعــض امل ــه م  رفع
السجود ويرشع يف قراءة الفاحتة وهو جالس أو يف أثناء هنوضه للركعة الثانيـة 

 .فام حكم صالة من فعل ذلك?
الواجب عـىل املـأموم أن يتـابع إمامـه يف : فأجاب حفظه اهللا تعاىل بام نصه

القيام والركوع وغريمها وليس له اجللوس إذا هنض إمامه يف الثانية أو الرابعـة 
 إنام جعل اإلمام ليؤتم به فال ختتلفوا عليه« : ملسو هيلع هللا ىلص  أن يتابعه لقول النبي بل عليه

 «. 
ولكن لو جلس بنية جلسة االسرتاحة جلسة خفيفة فال بأس بل ذلـك * 

مستحب يف أصح قويل العلامء لإلمام واملأموم واملنفرد لألحاديث الـصحيحة 
اء وليس للمأموم الواردة يف ذلك وليس يف هذه اجللسة قراءة وال ذكر وال دع

وال غريه القراءة يف هـذه اجللـسة يف صـالة الفريـضة ولـيس لـه أن يقـرأ حـال 
فـال بـأس ًالنهوض وإنام القراءة حال كونه قائام وهذا يف الفريضة, أمـا النافلـة 
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ًأن يصليها قاعدا وهو عىل النصف يف األجر من صالة القائم إذا صىل جالـسا  ً
: جملة الدعوة عدد[ هـ .أ. ملسو هيلع هللا ىلص نة املصطفى من غري عذر كام دلت عليه ذلك س

 ].هـ ٢٨/٣/١٤٠٩ بتاريخ ١١٤٥
 : تغميض العينني يف الصالة لغري حاجة−٣٩

تغمـيض عينيـه يف ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكن مـن هديـه : ( ابن القيم رمحه اهللا تعاىلقال 
الصالة وقد كان يف التشهد يومئ ببرصه إىل أصبعه يف الدعاء وال جياوز برصه 

 ) .إشارته 
هـو : قد اختلف الفقهاء يف كراهته فكرهه اإلمام أمحـد وغـريه وقـالواو* 

فعـل اليهـود وأباحـه مجاعــة ومل يكرهـوه وقـالوا قــد يكـون أقـرب إىل حتــصيل 
 .اخلشوع الذي هو روح الصالة ورسها ومقصودها

إن كان تفتيح العينـني ال خيـل باخلـشوع فهـو أفـضل : والصواب أن يقال
شوع ملا يف قبلته من الزخرفة والتزويق أو غريه ممـا وإن كان حيول بينه وبني اخل

ًفهنالك ال يكره التغميض قطعا, والقول باستحبابه يف هذا . يشوش عليه قلبه
 [ .واهللا  أعلـم. احلال أقرب إىل أصول الرشع ومقاصده مـن القـول بالكراهـة
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  ].٢٩٤−٢٩٣/ ١: انتهى باختصار يسري من زاد املعاد
ــا; ألن بعــض وهــو إســبال الثيــاب −٤٠ ــاه هن ــام أوردن ــا وإن ً حمــرم مطلق

 .النصوص قد خصت الصالة
مـن  «: ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال* 

 .»  أسبل إزاره يف صالته خيالء فليس من اهللا يف حل وال حرام
ًبينام رجل يـصيل مـسبال إزاره إذ : ريض اهللا تعاىل عنه قالوعن أيب هريرة 

اذهب : اذهب فتوضأ, فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال «: ملسو هيلع هللا ىلص  له رسول اهللا قال
مالـك أمرتـه أن ! يا رسـول اهللا: فتوضأ, فذهب فتوضأ ثم جاء, فقال له رجل

إنه كان يصيل وهو مسبل إزاره وإن اهللا جل ذكره : يتوضأ ثم سكت عنه? قال
ي يف ريـاض رواه أبـو داود وقـال النـوو. [ »  ال يقبل صالة رجل مسبل إزاره

 ].إسناده صحيح عىل رشط مسلم : الصاحلني
 .واحلديث ضعفه بعض أهل العلم لكن يغني عنه ويشهد له ما قبله* 
ًإن كثريا من الناس تساهلوا يف مـسألة إسـبال :  املوضوعاونقول يف هذ* 
 .الثياب
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من أسبل ثيابه; من ذلك مـا أخرجـه مـسلم وقد ورد الوعيد الشديد في* 
ثالثـة  «: ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا : أيب ذر ريض اهللا تعاىل عنه قالعن يف صحيحه 

: ال يكلمهــم اهللا يــوم القيامــة وال ينظــر إلــيهم وال يــزكيهم وهلــم عــذاب ألــيم
ًاملــسبل إزاره, واملنــان الــذي ال يعطــي شــيئا إال منــة, واملنفــق ســلعته بــاحللف 

 .» باحللف الكاذب :  ويف لفظ آخر–الفاجر 
« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : مر ريض اهللا تعاىل عنهام قالوعن عبد اهللا بن ع* 

. [  » من جر إزاره ال يريد بذلك إال املخيلـة فـإن اهللا ال ينظـر إليـه يـوم القيامـة
 ].رواه مسلم 
فعـن أيب هريـرة :  التنفـل عنـد إقامـة الـصالة:ًومن املخالفات أيضا −٤١

 الـصالة فـال صـالة إذا أقيمـت« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ريض اهللا تعاىل عنه قال
 ].رواه اجلامعة إال البخاري . [ » إال املكتوبة 

رأى ملسو هيلع هللا ىلص إن رســول اهللا : وعــن عبــد اهللا بــن بحينــة ريض اهللا عنــه قــال* 
الث بـه ملسو هيلع هللا ىلص ًرجال وقد أقيمت الصالة يصيل ركعتني فلام انـرصف رسـول اهللا 

ًآ الــصبح أربعــا آ الــصبح أربعــا« : ملسو هيلع هللا ىلص النــاس فقــال لــه رســول اهللا  رواه . [ »  ً
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مر برجل يـصيل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي « : وأخرجه مسلم بلفظ آخر] البخاري ومسلم 
وقد أقيمت صالة الصبح فكلمه بيشء ال ندري ما هو فلام انـرصفنا أحطنـا بـه 

يوشك أحـدكم أن يـصيل « : قال يل: ? قالملسو هيلع هللا ىلص ماذا قال لك رسول اهللا : نقول
 . » ًالصبح أربعا

 وعلم أنه إن انـشغل بركعتـي من سمع إقامة صالة الصبح: قال ابن حزم
الفجر فاتته صالة الصبح ولو التكبري فال حيل له أن يشتغل هبام فإن فعـل فقـد 

 .عىص اهللا تعاىل
 :وقد ورد سؤال إىل اللجنة الدائمة هذا نصه

 .بعض الناس يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فهل جيوز ذلك?
ال جيـوز الـدخول يف إذا أقيمـت الـصالة فـ: ( فأجابت اللجنة بـام نـصه* 

رواه . [ » إذا أقيمـت الـصالة فـال صـالة إال املكتوبـة« : ملسو هيلع هللا ىلص نافلة لعموم قوله 
وإذا أقيمت الصالة وهو يف النافلة قطعهـا للحـديث املـذكور; ] مسلم وغريه 

  ].١٠٠/ ١٨: جملة البحوث) [ ألن الفريضة أهم منها 
ني األخريتني أكثر من  أو الركعتإطالة الركعة الثانية أكثر مـن األوىل −٤٢
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 .األوليني
; أخرج البخاري عـن أيب قتـادة ريض اهللا تعـاىل ملسو هيلع هللا ىلص وهذا خالف فعله * 

كــان يطــول يف الركعــة األوىل مــن صــالة الظهــر ويقــرص يف ملسو هيلع هللا ىلص عنــه أن النبــي 
 .الثانية ويفعل ذلك من صالة الصبح

 .ًيفعل ذلك يف صالة العرص كام أخرجه البخاري أيضاملسو هيلع هللا ىلص وكان * 
ر بن سمرة ريض اهللا تعاىل عنه أن سعد بـن أيب وقـاص ريض وعن جاب* 

أما أنا واهللا فإين كنـت أصـيل  : − يف قصته مع أهل الكوفة –اهللا تعاىل عنه قال 
اء فأركد يف األوليني ما أخرم عنها أصيل صالة العشملسو هيلع هللا ىلص هبم صالة رسول اهللا 

 .احلديث.. خرينيوأخف يف األ
 :ارة ترك رد السالم يف الصالة باإلش−٤٣
ــصلني, *  ــسلم عــىل امل ــسجد ي ــداخلني إىل امل ــريا أن بعــض ال ًحيــدث كث

ًومعلوم أن املصيل لن يرد عليه لفظا والعمل واحلال هذه أن يرد باإلشارة كـام 
كيـف رأيـت النبـي : قلـت لـبالل« : قال عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام

يقـول هكـذا :  قـال–يرد عىل األنـصار إذا سـلموا عليـه :  أي–يرد عليهم ملسو هيلع هللا ىلص 
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 ].أخرجه أبو داود والرتمذي وصححه . »  كفهوبسط 
واحلديث دليـل عـىل أنـه إذا سـلم أحـد عـىل املـصيل رد : قال الصنعاين* 

 .عليه السالم بإشارة دون النطق
مــررت : وأمــا كيفيــة اإلشــارة ففــي املــسند مــن حــديث صــهيب قــال* 

ال أعلمه إال : ل الراويقا. وهو يصيل فسلمت فرد عيل إشارةملسو هيلع هللا ىلص برسول اهللا 
 . قال إشارة بأصبعه

: قـالملسو هيلع هللا ىلص الـسالم عـىل األنـصار أنـه ملسو هيلع هللا ىلص ويف حديث عمر يف وصفه لـرده 
كفه وجعل بطنه أسفل  – الراوي عن ابن عمر –هكذا وبسط جعفر بن عون 

وجعل ظهـره إىل فـوق وقـد روى البيهقـي أن عبـد اهللا بـن مـسعود سـلم عـىل 
  ].٢٦٠/ ٢: الكربى للبيهقيالسنن . [ ًفأوما برأسهملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 :التبليغ خلف اإلمام لغري احلاجة −٤٤
سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن التبليـغ خلـف اإلمـام * 

 !.هل هو مستحب أو بدعة?
أما التبليغ خلف اإلمام لغري حاجة فهو بدعة غري : فأجاب رمحه اهللا تعاىل
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وخلفـاؤه ملسو هيلع هللا ىلص كبري اإلمام كـام كـان النبـي مستحبة باتفاق األئمة وإنام جيهر بالت
ضـعف ملسو هيلع هللا ىلص لكـن ملـا مـرض النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يفعلون ومل يكن أحد يبلغ خلف النبي 

 .صوته فكان أبو بكر ريض اهللا عنه يسمع التكبري
ال يرشع اجلهر بالتكبري خلف اإلمام : وقال رمحه اهللا تعاىل يف موضع آخر

ًال مل يكن يبلـغ خلـف النبـي باتفاق األئمة فإن بال: الذي هو املبلغ لغري حاجة
 .هو وال غريه ومل يكن يبلغ خلف اخللفاء الراشدينملسو هيلع هللا ىلص 

ً وهـذا ال جيـوز مطلقـا ال يف الـصالة ) :اهللا أكبـآر ( مد لفظ التكبري  −٤٥
 .وال يف األذان وال غريمها
 .حييل املعنى) أكرب ( وذلك ألن مد كلمة 

 .دأكبار مجع كرب, والكرب الطبل ذو الوجه الواح: فـ 
 .نبات معمر من الفصيلة الكربية: ًويف اللغة أيضا أن أكبار

ًويرتتب أيضا عىل مد كلمة أكرب يف الصالة مفسدة ثانيـة وهـي أن املـأموم 
للمــسابقة; يــسابق إمامــه; ألن اإلمــام بفعلــه ذاك يتــسبب يف ارتكــاب املــأموم 

ن الـذي وذلك ألن اإلمام بمده للتكبري يوهم املأموم بأنـه قـد وصـل إىل الـرك
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 .انتقل إليه
 :أن يصيل الرجل وليس عىل عاتقه يشء −٤٦

ًوهذا يالحظ كثريا مـن املحـرمني يف احلـرم وغـريه فتجـد أحـدهم يـصيل 
 .ًمضطجعا أو يلقي إحرامه بني يديه ويصيل بإزاره دون غريه

ال يصيل أحدكم « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال
 ].رواه البخاري . [  » ليس عىل عاتقيه يشءيف الثوب الواحد 

واملراد أنه ال يتزر يف وسطه ويشد طريف الثـوب يف : قال احلافظ ابن حجر
حقويه بل يرتنح هبام عىل عاتقيه ليحصل عىل السرت جلزء من أعايل البـدن وإن 

 .انتهى. كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن يف سرت العورة
الــصالة يف الثيــاب الرقيقــة التــي ال تــسرت  :ً ومــن املخالفــات أيــضا−٤٧
 .العورة
سئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل عن ثوب الـسلك * 

 .الشبه شفاف هل يسرت العورة أم ال? وهل تصح الصالة واملسلم البسه?
إذا كـان الثـوب املـذكور ال يـسرت البـرشة لكونـه : فأجاب رمحه اهللا بقولـه
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إال أن يكون حتته رساويـل ًا فإنه ال تصح الصالة فيه من الرجل ًشفافا أو رقيق
 .أو إزار يسرت ما بني الرسة والركبة

وأما املرأة فال تصح صالهتا يف مثل هذا الثوب إال أن يكون حتته ما يـسرت 
أما الرساويل القـصرية حتـت الثـوب املـذكور فـال يكتفـي, وينبغـي . بدهنا كله

أو يشء آخــر يــسرت ) فنيلــة ( ب أن تكــون عليــه للرجــل إذا صــىل يف هــذا الثــو
ال يصل أحدكم يف الثوب الواحد ليس « : ملسو هيلع هللا ىلص املنكبني أو أحدمها لقول النبي 

 .هـ كتاب الدعوة.أ] متفق عىل صحته . [ »  عىل عاتقه منه يشء
 :ل فضيلة الشيخ عبد اهللا بن جربين رمحه اهللا تعاىل وقا* 

يـاب الـسابغة وإنـام يلـبس أحـدهم كثري مـن النـاس الـذين ال يلبـسون الث
ــة  ــه جب ــرساويل وفوق ــة ) قمــيص ( ال ــع تقلــصت اجلب ــإذا رك ــصدر ف عــىل ال

وانحرست الرساويل فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عـورة بحيـث 
 .هـ .أ. يراه من خلفه وخروج بعض العورة يبطل الصالة

 أو عـن  البصاق يف الصالة جتـاه قبلـة املـصيل:ًومن املخالفات أيضا −٤٨
 .يمينه
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بـاب ليبـزق عـن يـساره أو حتـت : قال اإلمام البخاري رمحـه اهللا تعـاىل* 
: قدمه اليرسى, ثم ساق بإسناده إىل أنـس بـن مالـك ريض اهللا تعـاىل عنـه قـال

إن املؤمن إذا كان يف الصالة فإنام ينـاجي ربـه فـال يبـزقن بـني « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 
 .»  ت قدمهيديه وال عن يمينه ولكن عن يساره أو حت

ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه عن النبـي ًوروى البخاري أيضا * 
 إذا قام أحـدكم إىل الـصالة فـال يبـصق أمامـه فـإنام ينـاجي اهللا مـا دام يف « :قال

ًمصاله وال عن يمينه فإن عن يمينـه ملكـا وليبـصق عـن يـساره أو حتـت قدمـه 
 . » فيدفنها
 . الشعر والثوب يف الصالة كفت:ً ومن املخالفات أيضا−٤٩
يف صحيحه عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام روى البخاري * 

ًأمرت أن أسجد عىل سبعة ال أكف شعرا وال ثوبا « : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ً «.  
هنينــا أن « : ومنــه احلــديث: قــال ابــن األثــري يف النهايــة عنــد مــادة كفــت* 

ــ: أي»  نكفــت الثيــاب يف الــصالة ضمها ونجمعهــا مــن االنتــشار يريــد مجــع ن
 .الثوب باليدين عند الركوع والسجود
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 . االختصار يف الصالة:ًومن املخالفات أيضا −٥٠
 ًهني أن يصيل  الرجل خمترصا« : فعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال* 

ريض اهللا تعـاىل عنـه عـن هذا لفظ البخاري, ولفـظ مـسلم عـن أيب هريـرة . » 
 .»  ًأنه هنى أن يصيل الرجل خمترصا« : ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ابـن أيب  –االختـصار :  أي–وقـد فـرسه : قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل* 
وهـو يـصيل هـو أن يـضع يـده عـىل خارصتـه : شيبة بإسـناده عـن ابـن سـريين

وبذلك جزم أبو داود ونقله الرتمذي عن بعض أهل العلم وهذه هو املـشهور 
 .من تفسريه
  )٢(: عدم اختاذ السرتةًات أيضا ومن املخالف −٥١

 :ًوقد وردت فيها األحاديث الكثرية فنسوق شيئا منها
فعن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عـنهام : فأما من األحاديث القولية* 
ًال تــصلوا إال إىل ســرتة وال تــدع أحــدا يمــر بــني « : ملسو هيلع هللا ىلص قــال رســول اهللا : قــال

                                                 
الة إىل السرتة وكتاب أحكام السرتة يف  مبحث السرتة أغلبه من كتاب إحتاف األخوة بتأكد الص−٢

 .مكة وغريها وحكم املرور بني يدي املصيل
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ــه معــه القــرين ــه فإن رواه ابــن خزيمــة واحلــاكم . [  » يــديك فــإن أبــى فليقاتل
هذه احلديث صحيح عىل رشط مـسلم ومل خيرجـاه :  وقال احلاكم].والبيهقي 

 )٣(. ووافقه الذهبي
: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ريض اهللا تعاىل عنه قالوعن سهل ابن أيب حثمة * 

. [ »  إذا صىل أحدكم فليصل إىل سرتة وليدن منها ال يقطع الشيطان صـالته« 
صـحيح عـىل رشط الـشيخني ومل : ن خزيمة وابن حبان واحلاكم وقـالرواه اب

 )٤( ].خيرجاه ووافقه الذهبي ورواه البغوي يف رشح السنة بلفظ مقارب 
 :هذه بعض النصوص القولية, أما الفعلية

كـان إذا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسـول اهللا « : فعن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعـاىل عـنهام
ع بني يديه فيصيل إليها والناس وراءه وكـان خرج يوم العيد أمر باحلربة فتوض

رواه البخـاري ومـسلم وأبـو . [ »  اختذها األمراء ّيفعل ذلك يف السفر فمن ثم
                                                 

لكن قد رواه مسلم وأمحد وابن ماجة بإسناده دون :  قال شيخنا عبد اهللا بن جربين رمحه اهللا تعاىل−٣
 .أوله
 أحدكم إىل إذا صىل: ( لكن هو يف السنن واملسانيد بلفظ:  قال شيخنا ابن جربين رمحه اهللا تعاىل−٤

 ) .سرتة فليدن منها 



 XU الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

 ].داود وغريهم 
أنـه « : ملسو هيلع هللا ىلص ًوعن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام أيضا عن النبـي * 

 ].د رواه البخاري ومسلم وأبو داو. [ » كان يعرض راحلته فيصيل إليها 
 :وبعد سياق النصوص يف مسألة السرتة ترد مسائل ال بد من طرحها* 
 !.ما مقدار ارتفاع السرتة?: املسألة األوىل* 

ما رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة ريض اهللا تعاىل : واجلواب عىل ذلك
ــا  ــالملسو هيلع هللا ىلص أن رســول اهللا « عنه ــصيل? فق ــرتة امل ــن س ــوك ع ــزوة تب ــئل يف غ : س

 .» كمؤخرة الرحل
« : ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا : حة بن عبيد اهللا ريض اهللا تعاىل عنه قـالوعن طل

إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحـل فليـصل وال يبـال مـن مـر وراء 
 ].أخرجه مسلم  . [  »ذلك

هـي العـود الـذي يف آخـر : مؤخرة الرحـل: قال النووي رمحه اهللا تعاىل* 
 .وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراعالرحل 
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 .مقدار املسافة بني املصيل وسرتته: املسألة الثانية* 
« : روى البخاري يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعـاىل عـنهام

 الكعبة مشى قبل وجهه حني يدخل وجعل الباب قبـل ظهـره دخلأنه كان إذا
ًفمشى حتى يكون بينه وبني اجلدار الذي قبل وجهه قريبا من ثالثة أذرع صـىل 

 والـشاهد أن بينـه .»  صىل فيـهملسو هيلع هللا ىلص ى املكان الذي أخربه به بالل أن النبي يتوخ
 .ًوبني السرتة قريبا من ثالثة أذرع

ًوقد ورد أيضا مقدار املـسافة بـني سـرتته وبـني موضـع سـجوده, فعـن * 
 .وبني اجلدار ممر شاةملسو هيلع هللا ىلص كان بني مصىل رسول اهللا : سهل بن سعد قال

 . وبني القبلة ممر عنزملسو هيلع هللا ىلصويف رواية كان بني مقام النبي * 
 !.هل يقوم اخلط مقام السرتة?: املسألة الثالثة* 

أن اخلط ال يقوم مقام الـسرتة بـل ال بـد مـن الـصالة إىل سـرتة : واجلواب
 .ضعف النصوص الواردة يف اختاذ اخلطلة, وذلك عمرتف

 .هل يستثنى احلرمان من اختاذ السرتة أو ال?: املسألة الرابعة* 
ه املسألة أن النصوص الواردة بـاألمر يف اختـاذ الـسرتة مل واجلواب عن هذ
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 .بني مسجد وآخر, وعىل ذلك فاحلرمان داخالن وال خيرجان إال بدليلتفرق 
 :أما من ناحية التفصيل فيقالهذا من ناحية اإلمجال 

 .عموم النصوص يشمل مجيع املساجد دون استثناء: ًأوال
وهـو يف ملسو هيلع هللا ىلص ة أو بعـضها قاهلـا النبـي األحاديث اآلمرة باختاذ الـسرت: ًثانيا
 .املدينة

أمـا يف احلـرم .  يؤيـد اختـاذ الـسرتة حتـى يف احلـرمنيملسو هيلع هللا ىلصعمل النبي : ًثالثا
 .املدين فقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك

خــرج : وأمــا يف احلــرم املكــي فعــن أيب جحيفــة ريض اهللا تعــاىل عنــه قــال
ني ونـصب بـني باهلاجرة فصىل بالبطحاء الظهر والعـرص ركعتـملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
 ].باب السرتة بمكة : احلديث أخرجه البخاري وبوب عليه. [ يديه عنزة

اعتمـر رسـول اهللا « : وعن عبد اهللا بن أيب أوىف ريض اهللا تعاىل عنه قـال* 
. [ »  فطاف بالبيت وصىل خلف املقام ركعتني ومعه من يسرته من النـاسملسو هيلع هللا ىلص 

 ].رواه البخاري 
قـال اإلمـام املنـذري . ور بني يدي املصيل املر:ًومن املخالفات أيضا −٥٢
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الرتهيـب مـن املـرور بـني : رمحه اهللا تعاىل يف كتابه الرتغيب والرتهيب ما نصه
ثم ساق األحاديث التـي فيهـا الوعيـد ملـن مـر بـني يـدي املـصيل . يدي املصيل

 :وهي
لو يعلم « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب اجلهيم ريض اهللا تعاىل عنه قال* 

ًبني يدي املصيل ماذا عليه لكان أن يقف أربعـني خـريا لـه مـن أن يمـر بـني املار 
ً ال أدري أقــال أربعــني يومــا أو – أحــد رواة احلــديث –يديــه, قــال أبــو النــرض 

 .»  ًشهرا أو سنة?
رأيــت أبــا : يف صــحيحه عــن أيب صــالح الــسامن قــالوروى البخــاري * 

من الناس, فأراد شاب من سعيد اخلدري يف يوم اجلمعة يصيل إىل يشء يسرته 
بني أيب معيط أن جيتاز بني يديه فدفعه أبو سعيد يف صـدره فنظـر الـشاب فلـم 
ًجيد مساغا إال بني يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من األوىل فنـال مـن 

أيب سـعيد ودخـل أبـو مـروان فـشكا إليـه مـا لقـي مـن أيب سعيد ثم دخل عىل 
سـمعت : الك والبن أخيك يا أبا سعيد? قـالم: سعيد خلفه عىل مروان فقال

إىل يشء يـسرته مـن النـاس فـأراد أحـد أن إذا صىل أحـدكم « : يقولملسو هيلع هللا ىلص النبي 
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 .»  بني يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنام هو شيطانجيتاز 
فيه دليل عىل حتريم املرور فإن معنى : وعن احلديث األول قال النووي* 

 . الشديد عىل ذلكاحلديث النهي األكيد والوعيد
 .ومقتىض ذلك أن يعد يف الكبائر: قال ابن حجر
ًظاهر احلديث يدل عىل منع املرور مطلقا ولـو مل جيـد مـسلكا : ًوقال أيضا ً

 .بل يقف حتى يفرغ املصيل من صالته ويؤيده قصة أيب سعيد
ظاهر األحاديث يقتيض حتـريم : وقال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز* 

اللهم إال أن يضطر املار . املاروأنه يرشع له رد  –املصيل :  أي–يديه املرور بني 
إىل ذلك لعدم وجود متسع إال ما بني يديه ومتى يعد املار عام بني يدي املـصيل 
ًإذا مل يلق بني يديه سرتة سلم من اإلثم; ألنه إذا بعد عنه عرفـا ال يـسمى مـارا  ً

 .انتهى. بني يديه كالذي يمر من وراء السرتة
فإذا صىل املصيل لغري سرتة فال حرج عىل من قدر ثالثة أذرع ثم مر من * 
كام نص عىل ذلك كثري من أهل العلم ويبقـى احلـرج عـىل مـن مـر بـني ورائها 

 .يدي املصيل يف مسافة ثالثة أذرع
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أما املرور بني يدي املأموم فال حـرج فيـه; ألن سـرتة اإلمـام سـرتة ملـن * 
. باب سرتة اإلمام سرتة مـن خلفـه: ري رمحه اهللا تعاىلخلفه, قال اإلمام البخا

أقبلـت : ثم ساق بسنده إىل عبد اهللا بـن عبـاس ريض اهللا تعـاىل عـنهام أنـه قـال
يـصيل ملسو هيلع هللا ىلص ًراكبا عىل محار أتان وأنـا يومئـذ قـد نـاهزت االحـتالم ورسـول اهللا 

بالناس بمنى إىل غري جدار فمررت بني يدي بعض الصف فنزلـت وأرسـلت 
 .ترتع ودخلت يف الصف مل ينكر ذلك عيل أحداألتان 
 : احلركة يف الصالة:ًومن املخالفات أيضا −٥٣

ولو أراد اإلنسان أن يتتبع حركات الناس يف صالهتم لطال عليه األمد يف 
 :ذلك

لكن ال يمنع ذلك من ذكر بعض احلركات من بـاب التنبيـه عليهـا وعـىل 
 :غريها; فمن ذلك

ــذه صــ−١ ــف وه ــث يف األن ــف  العب ــصالة فكي ــارج ال ــستقبحة خ فة م
 .بداخلها
 . حك الرأس−٢
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الغرتة أو الشامغ تارة يمنة وتـارة يـرسة وتـارة إىل :  تعديل العاممة; أي−٣
 .أعىل وتارة إىل أسفل وغري ذلك

 ز رمحـه اهللا تعـاىلوقد وجه سؤال إىل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـا
 :هذا نصه

لصالة وقد سمعت أن هناك حديث معنـاه أنني كثري احلركة يف امشكلتي 
 .أن أكثر من ثالث حركات يف الصالة تبطلها

فام صحة هذا احلديث وما هـو الـسبيل إىل الـتخلص مـن كثـرة العبـث يف 
 .الصالة?

 :فأجاب سامحته بام نصه
السنة للمؤمن أن يقبل عىل صالته وخيشع فيها بقلبه وبدنـه سـواء كانـت 

ــة لقــول اهللا ســ ــضة أو نافل ــون ((: بحانهفري ــد أفلــح املؤمن َق ْ َُ ِ ْ ُْ َ َ َ ــذين هــم يف *ْ ِ ال ْ ُ َ ِ َّ
َصالهتم خاشعون  ُ َِ َ ْ ِ  وعليه أن يطمئن فيها وذلك من أهـم .]٢−١:املؤمنون))[ِ
 .أركاهنا وفرائضها

احلركــات املنافيــة للطمأنينــة وللخــشوع بــثالث حركــات وأمــا حتديــد * 
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 أهـل العلـم وإنـام ذلـك مـن كـالم بعـضملسو هيلع هللا ىلص فليس ذلك بحـديث عـن النبـي 
ولــيس عليــه دليــل يعتمــد ولكــن يكــره العبــث يف الــصالة كتحريــك األنــف 
واللحية واملالبس واالشتغال بذلك وإذا كثر العبث وتواىل أبطل الصالة, أما 
ًإن كان قليال عرفا أو كان كثريا ولكن مل يتوال فإن الصالة ال تبطل به, ولكـن  ً ً

ًالعبث قليله وكثريه حرصـا  عـىل يرشع للمؤمن أن حيافظ عىل اخلشوع ويرتك 
 ].ًهـ خمترصا . أ. [ متام الصالة وكامهلا

 .التي يقع فيها كثري من املرىضومن املخالفات  −٥٤
ًصــالة بعــضهم جالــسا مــع قدرتــه عــىل القيــام واملــرىض يف ذلــك عــىل * 

ًأقسام; فمنهم من إذا أصابه وجـع يف رأسـه صـىل جالـسا مـن أول صـالته إىل 
 .ًلقيام ال يكلفه شيئاها مع أن اآخر

يف عينه أو أنفه فمنعه الطبيب مـن الـسجود ومنهم من إذا كان به وجع * 
ألنه يزيد مرضه فرتى هذه املريض بعـد كـالم الطبيـب لـه يـصيل كـل صـالته 

 .ًجالسا
مـن قـدر عـىل القيـام وعجـز عـن الركـوع أو : وعىل هذا وما شـاهبه يقـال
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ً الثالثة يـصيل قـائام يـومئ للركـوع ثـم السجود مل يسقط عنه القيام عند األئمة
جيلس ويسجد إيامء وذلك ألن القيام ركـن وهـو قـادر عـىل اإلتيـان بـه فلزمـه 

 .والعجز عن اإلتيان ببعض أركان الصالة ال يقتيض سقوط سائرها
ُوقومـوا هللاَِِّ ((: وذلك ألن القيام ركن من أركان الصالة, قال اهللا تعاىل*  ُ َ
َقانتني  ِ ِ  . ]٢٣٨:البقرة))[َ

كانت يب بواسري فسألت : وعن عمران بن حصني ريض اهللا تعاىل عنه قال
ًصل قائام, فإن مل تـستطع فقاعـدا فـإن مل تـستطع « : عن الصالة فقالملسو هيلع هللا ىلص النبي  ً

 ].رواه البخاري . [ »  فعىل جنب
ً عدم تقديم األقـرأ إذا كـان صـغريا فتجـد أن :ًومن املخالفات أيضا −٥٥

ًهتم الصالة ومل حيـرض إمـامهم الراتـب أو كـانوا مـثال بعض املصلني إذا حرض
خارج املدينة فحرضت الصالة ال ينظروا إىل أقرئهم بل ال يرتددون يف تقـديم 

بل قد يكون الكبري ال حيسن قـراءة الفاحتـة, ًاألكرب سنا ولو كان هناك أقرأ منه 
يعتـرب املهم أن الصغري عندهم ال يتقدم مع وجـود الكبـري; ألن بعـض النـاس 

 .ًذلك نقصا يف حقه وحق غريه من املأمومني
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إذا كــانوا ثالثــة فليــؤمهم « : ملسو هيلع هللا ىلص وفعلهــم ذلــك خمــالف لــرصيح قولــه * 
رواه أمحـد ومـسلم والنـسائي عـن أيب . [ »  أحدهم وأحقهم باإلمامة أقرؤهم
 ].سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه 

قال رسول اهللا : الوعن أيب مسعود عقبة بن عامر ريض اهللا تعاىل عنه ق* 
أقـرؤهم لكتـاب اهللا, فـإن كـانوا يف القـراءة سـواء فـأعلمهم يؤم القوم « : ملسو هيلع هللا ىلص 

رواه أمحـد . [ »  احلـديث.. بالسنة فـإن كـانوا يف الـسنة سـواء فأقـدمهم هجـرة
 ].ومسلم 
فهذان احلديثان رصحيان عىل أن األقرأ هو األحق باإلمامة, وممـا يزيـد * 

فـإن « : رأ  عىل كبـري الـسن فقـد ورد يف لفـظ احلـديثًذلك تأكيدا أنه قدم األق
 فجعل مرتبة الـسن هـي املرتبـة الرابعـة .»  ً يف اهلجرة سواء فأقدمهم سناكانوا

 .بعد القراءة والعلم بالسنة وقدم اهلجرة
تصح إمامة الـصبي الـذي يعقـل لقـول : ( جاء يف إجابات اللجنة الدائمة

 وملا ثبـت يف صـحيح .»  احلديث..  اهللايؤم القوم أقرؤهم لكتاب« : ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
« : يقولملسو هيلع هللا ىلص قدم أيب من عند النبي : البخاري عن عمرو بن سلمة اجلرمي قال
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ًفنظروا فلم جيدوا أحدا أكثـر : ًإذا حرضت الصالة فليؤمكم أكثركم قرآنا قال
 ٧٤/ ٢١: جملـة البحـوث [ .»  ًمني قرآنا فقدموين وأنا ابن ست أو سبع سنني

.[ 
 .باملالبس يف الصالةعدم التزين  :ًخالفات أيضاومن امل −٥٦

هــذا األمــر كثــري مــن املــسلمني فتجــد أن بعــضهم وقــد جهــل أو جتاهــل 
حيرضون إىل الصالة خاصة صالة الفجر بمالبس النوم أو بمالبس رديئـة لـو 
ًأعطي أحدهم وزنه ذهبا وطلب منه أن يذهب بتلك املالبس إىل مكان عملـه 

ئم المتنـع أشـد االمتنـاع وهـذه ال ينكـر عليـه, فـإن اهللا أو إىل وليمة من الـوال
ــصالة  ــسجد ألداء ال ــذهاب إىل امل ــد ال ــزين عن ــامل إال أن الت ــل حيــب اجل مجي

ٍيا بني آدم خـذوا زينـتكم عنـد كـل مـسجد  (( : مطلوب من املسلم, قال تعاىل ِ ِِ ْ َ ْ َِّ ُ َ َْ َُ ِ ُ ُ َ َ َ
  .]٣١:األعراف))[

 عن عبـد اهللا بـن عمـر ريض اهللا وأخرج الطحاوي والبيهقي والطرباين* 
أحدكم فليلبس ثوبيه فـإن اهللا إذا صىل « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : تعاىل عنهام قال
 .»  أحق من تزين له
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أن بعض الناس يتحرج من الصالة إذا  كـان : ًومن املخالفات أيضا −٥٧
 .بينه وبني احلامم جدار

رمحـه اهللا تعـاىل ونسوق هنا فتوى لـسامحة الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز * 
 .تعاىل تتعلق هبذا املوضوع

هل جتوز الصالة يف مكان تقـع أمامـه دورة ميـاه وال يفـصل : قال السائل
 !.بينهام سوى حائط فقط, وهل األفضل الصالة يف مكان آخر?

 :فأجاب سامحته بام نصه
ًإذا كـان طـاهرا ولـو كانـت دورة ال مانع من الصالة يف املوضـع املـذكور 

امه, كام جتوز الصالة يف أسطح دورات املياه إذا كانت طاهرة يف أصـح املياه أم
/ ١٣/١٠ يف ١١٩١: جملــة الــدعوة عــدد. [ واهللا ويل التوفيــق. قــويل العلــامء

 ].هـ ١٤٠٩
: (  قــول بعــض النــاس عنــد إقامــة الــصالة:ًومــن املخالفــات أيــضا −٥٨

سننه عـن أيب أمامـة وحجتهم يف ذلك ما رواه أبو داود يف ) أقامها اهللا وأدامها 
قـد : ًأن بـالال أخـذ يف اإلقامـة فلـام أن قـالملسو هيلع هللا ىلص أو عن بعـض أصـحاب النبـي 
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 وهذه حـديث ضـعيف .»   اهللا وأدامهاأقامها« : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي . قامت الصالة
 .ال يعتمد عليه

 أن بعض الناس ال يقوم عند اإلقامة إال عند :ًومن املخالفات أيضا −٥٩
ويعتقد أن هذا هـو الـسنة واحلـق أن فعلـه عـىل . ةقد قامت الصال: قول املقيم

 .غري الصواب
وأمـا قيـام النـاس حـني تقـام الـصالة : قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل* 

فإين مل أسمع يف ذلك بحد يقام له إال أين أرى ذلك عىل قدر طاقة الناس, فـإن 
: ملوطـأا[ هــ .أ. منهم الثقيل واخلفيف وال يستطيعون أن يكون كرجل واحـد

٦٧.[  
 عدم فهم املـراد بتخفيـف الـصالة الـوارد يف :ًومن املخالفات أيضا −٦٠

للنـاس فليخفـف فـإن فـيهم الـضعيف والـسقيم إذا صىل أحدكم « : ملسو هيلع هللا ىلص قوله 
 أخرجــه البخــاري ومــسلم عــن أيب هريــرة ريض اهللا احلــديث. [ »  ..والكبــري

 ].تعاىل عنه 
عــاىل عنــه عنــدما أطــال ملعــاذ بــن جبــل ريض اهللا تملسو هيلع هللا ىلص وكــذلك عتابــه * 
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َّ فتان فتان انَّفت« : الصالة فقال اهللا ًفاتنا فاتنـا فاتنـا: أو قال) ثالث مرات ( َّ ً ً «  .
 .وأمره بسورتني من أوسط املفصل

فبهذين احلديثني حيتج كثري من الناس عىل إطالة اإلمـام الـصالة وقبـل * 
 .النظر يف احتجاجهم ينبغي أن يعرف ما ضابط التخفيف

: مـا نـصهملسو هيلع هللا ىلص ال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف أثنـاء كالمـه عـن صـالته ق* 
ملسو هيلع هللا ىلص كـان رسـول اهللا « : ففي الصحيحني من حـديث أنـس ريض اهللا عنـه قـال

مـا صـليت وراء : ًعنـه أيـضا قـالويف الـصحيحني .  » يوجز الصالة ويكملها
وإن كـان : زاد البخـاري. ملسو هيلع هللا ىلص إمام قط أخف صالة وال أتم مـن صـالة النبـي 

باإلجيـاز ملسو هيلع هللا ىلص فوصف صـالته . مع بكاء الصبي فيخفف خمافة أن تفتن أمه ليس
والتامم; واإلجياز هو الذي كان يفعله ال اإلجياز الـذي كـان يظنـه مـن مل يقـف 
عىل مقدار صالته فإن اإلجياز أمر نسبي إضـايف راجـع إىل الـسنة ال إىل شـهوة 

 .اإلمام ومن خلفه
ت خلف رجـل أوجـز صـالة ما صلي: ًثم ساق حديث أنس أيضا وفيه* 

. سـمع اهللا ملـن محـده: إذا قـالملسو هيلع هللا ىلص يف متام, وكان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من رسول اهللا 
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قام حتى نقول قد أوهم ثم يكرب ثم يسجد, وكان يقعد بـني الـسجدتني حتـى 
 .قد أوهم: نقول

 سياق حديثـه فجمـع أنـس ريض اهللا اهذ: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل* 
 ّالـصالة وإمتامهـا وبـنيملسو هيلع هللا ىلص حيح بني اإلخبار بإجيـازه  احلديث الصاعنه يف هذ

فيه أن من إمتامها الذي أخـرب بـه إطالـة االعتـدالني حتـى يظـن الظـان أنـه قـد 
أوهم أو نيس من شدة الطول فجمع بني األمرين يف احلـديث وهـو القائـل مـا 

وال أتم, فيشبه أن يكون اإلجياز عائـد إىل ملسو هيلع هللا ىلص رأى أوجز من صالة رسول اهللا 
ام واإلمتام إىل الركـوع والـسجود واالعتـدالني بيـنهام; ألن القيـام ال يكـاد القي

ًيفعــل إال تامــا فــال حيتــاج إىل الوصــف باإلمتــام بخــالف الركــوع والــسجود 
 .واالعتدالني

ورس ذلك أنه بإجياز القيام وإطالة الركوع والـسجود واالعتـدالني تـصري 
مـا رأيـت أوجـز وال أتـم مـن ( : الصالة تامة العتداهلا وتقارهبا فيصدق قوله

ــه اوهــذ) . ملسو هيلع هللا ىلص صــالة رســول اهللا   هــو الــذي كــان يعتمــده صــلوات اهللا علي
وسالمه يف صالته فإنه كان يعدهلا حيث يعتدل قيامهـا وركوعهـا وسـجودها 
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 .إلخ كالمه رمحه اهللا تعاىل.. واعتداهلا
س فكالم ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف غاية التحقيـق فغالـب صـالة النـا* 

فرتى أكثر النـاس إن ملسو هيلع هللا ىلص اليوم خالف ما ذكره ابن القيم عن صالة رسول اهللا 
ه نقر ركوعه وسجوده وبعضهم رش مـن ذلـك فينقـر قيامـه وركوعـه أقام قيام
 .وسجوده

أن التخفيف ليس مـا يفعلـه بعـض النـاس اليـوم قـول أنـس ومما يؤكد * 
 .»  افاتيأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصملسو هيلع هللا ىلص كان النبي « ريض اهللا عنه 

ٌبـاملؤمنني رءوف (( أرحم اخللق بأمته ملسو هيلع هللا ىلص وال شك وال ريب أن النبي *  ُ َ َ ِْ ِ ُْ ِ
ٌرحيم   قوله جتد أن ذلك يؤكد أن  و ومع ذلك فانظر إىل فعله]١٢٨:التوبة))[َِ

 .أمر التخفيف ليس كام يفهمه أكثر الناس اليوم
عـضهن مـن ما يقـوم بـه ب: ً املتعلقة بأمر النساء أيضاومن املخالفات −٦١

تأخريهن الصالة املفروضة حتى يصيل الرجال وأن من صىل مـن النـساء قبـل 
 .صالة الرجال فقد أخطأت

ــد  حتريــك الكفــني عنــد الــسالم−٦٢  مــن الــصالة مــن جهــة اليمــني عن



 QPQ الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

السالمة جهة اليمني ومن جهة الـشامل عنـد الـسالم جهـة الـشامل, وقـد جـاء 
 .النص الرصيح يف النهي عن ذلك

ــ ريض اهللا تعــاىل عــنهم يــشريون بأيــدهيم إذا ســلموا صحابة فقــد كــان ال
تشريون بأيـديكم كأهنـا أذنـاب خيـل ما شأنكم « : فقالملسو هيلع هللا ىلص فرآهم رسول اهللا 

احلـديث . [ »  شمس, إذا سـلم أحـدكم فليلتفـت إىل صـاحبه وال يـومئ بيـده
 ].أخرجه مسلم 

الـذي ال يـستقر مجع شموس وهو النفور من الـدواب ) شمس ( ومعنى 
 .كذا قال ابن األثري يف النهاية. به وحدتهلشغ

 . هز الرأس يف أثناء السالم من الصالة−٦٣
فيالحظ عىل بعض املصلني أنـه عنـد سـالمه مـن صـالته يرفـع رأسـه ثـم 

وهــذا الفعــل . خيفــضه ويــستمر حتــى يفــرغ ويــستمر حتــى يفــرغ مــن ســالمه
 .يف أثناء سالمه من الصالةملسو هيلع هللا ىلص خالف ما ورد عنه 

كان يسلم عـن يمينـه ملسو هيلع هللا ىلص أنه «  داود والنسائي والرتمذي فقد روى أبو* 
الـسالم : حتى يرى بياض خده األيمن وعـن يـساره. السالم عليكم ورمحة اهللا
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 . » حتى يرى بياض خده األيرس. عليكم ورمحة اهللا
 .فلم يذكر فيه هز للرأس فعلم أن ذلك خالف السنة* 
 .الفريضة رفع اليدين بعد صالة :ًومن املخالفات أيضا −٦٤
 عـن رفـع األيـدي  رمحه اهللا تعاىلسئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز* 

 : اهللا تعاىل بقولهرمحهبعد صالة الفريضة? فأجاب 
أنه كان يرفـع يديـه بعـد صـالة الفريـضة ومل يـصح ملسو هيلع هللا ىلص مل يصح عن النبي 

ًذلك أيضا عن الصحابة ريض اهللا عنهم فيام نعلم وما يفعله بعض النـاس مـن 
من عمل « : ملسو هيلع هللا ىلص يدهيم بعد صالة  الفريضة بدعة ال أصل هلا لقول النبي رفع أ

  ]٧٤: كتاب الدعوة [ . متفق عليه.» أمرنا فهو رد ًعمال ليس عليه 
 مصافحة املصيل ملن يليه عقب الصالة وقول :ًومن املخالفات أيضا −٦٥

 .ًتقبل اهللا أو حرما
ن املـصافحة عقيـب سئل شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل عـ* 

 .الصالة هل هي سنة أم ال?
ــه املــصافحة عقيــب الــصالة ليــست . احلمــد هللا: فأجــاب رمحــه اهللا بقول
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  ].٢٣/٢٣٩: الفتاوى. [ مسنونة بل هي بدعة واهللا  أعلم
 :وقد ورد سؤال إىل اللجنة الدائمة هذا نصه* 

مــا احلكــم يف مواظبــة الــسالم ومــصافحة اإلمــام واجلــالس عــىل اليمــني 
 !.والشامل دبر كل صالة مفروضة?

املواظبـة عـىل الـسالم عـىل اإلمـام ومـصافحته : فأجابت اللجنة بـام نـصه
والتزام املصيل السالم عىل مـن عـن يمينـه ومـن عـن يـساره عقـب الـصلوات 

وال عـن خلفائـه الراشـدين ملسو هيلع هللا ىلص اخلمس بدعة; ألنـه مل يثبـت ذلـك عـن النبـي 
نقـل إلينـا لتكـرر الـصالة كـل يـوم وسائر الصحابة ريض اهللا عنهم ولو كـان ل

مخس مرات وذلك ال خيفى عىل املسلمني لكونه يف مشاهد عامة وقد ثبت عن 
جملـة  [ .»   يف أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو ردمن أحـدث« : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص النبي 

  ].١٥٠/ ١٩: البحوث اإلسالمية
اهللا رمحــه وقــال شــيخنا الفاضــل عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن جــربين * 
كثري من املصلني يمدون أيدهيم ملصافحة من يليهم وذلك بعـد الـسالم : تعاىل

وهـذه بدعـة مل ) ًحرما ( أو ) تقبل اهللا : ( بقوهلممن الفريضة مبارشة ويدعون 
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 .هـ .أ. تنقل عن السلف
 . وترك التسبيح باألصابعاستعامل املسبحة −٦٦
ًىل جميبـا عـن سـؤال قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن بـاز رمحـه اهللا تعـا* 

 :حول املسبحة
تركها أوىل وقد كرهها بعض أهل العلم واألفضل التسبيح باألصابع كـام 

أنـه أمـر بعقـد التـسبيح والتهليـل ملسو هيلع هللا ىلص , وروي عنـه ملسو هيلع هللا ىلص كان يفعل ذلك النبـي 
 ].أخرجه أبو داود . [ »  مسؤوالت مستنطقاتإهنن « : باألنامل وقال

 : حلديثنيكاليد اليمنى أفضل وذلواالقتصار يف التسبيح عىل أصابع  * 
أخرجه أبو داود . [ »   يعقد التسبيح بيمينهكان« : ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :  األول−

.[ 
حيب التيامن ما استطاع يف طهوره وتنعله وترجله ويف ملسو هيلع هللا ىلص كان « :  الثاين−

 ].أخرجه الشيخان  [ .»  شأنه كله
مـسجد سـبح وقد سئل سامحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل عـن إمـام * 

 .بيمينه فاستغرب ذلك بعض املصلني
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ما فعله اإلمام هو الـصواب فقـد ثبـت عـن : فأجاب سامحة الشيخ بقوله
ومن سبح باليدين فال حـرج إلطـالق . أنه كان يعقد التسبيح بيمينهملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ًغالب األحاديث لكن التسبيح باليمني أفضل عمال بالـسنة الثابتـة عـن النبـي 
 .يقواهللا ويل التوفملسو هيلع هللا ىلص 

 : إشغال النظر:ًومن املخالفات أيضا −٦٧
أقـوام يرفعـون أبـصارهم إىل الـسامء يف الـصالة أو ال لينتهـني « : ملسو هيلع هللا ىلص قال 

رواه مـسلم وأمحـد وأبـو داود وابـن ماجـة وابـن . [ »  ترجع إلـيهم أبـصارهم
 ].خزيمة عن جابر بن سمرة وأنس ريض اهللا تعاىل عنهام 

 . يف النظر إىل السامء يف الصالةوبوب عليه ابن خزيمة باب التغليظ
أخــرج . إذا علــم هــذا فــإن الــسنة أن ينظــر املــصيل إىل موضــع ســجوده* 

ملسو هيلع هللا ىلص دخـل رسـول اهللا « : احلاكم يف مستدركه عن عائشة ريض اهللا عنهـا قالـت
: قـال احلـاكم. [ »  الكعبة وما خلف برصه موضـع سـجوده حتـى خـرج منهـا

  ].صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي
وقد روى أمحد وابن خزيمة والبيهقي بإسـناد حـسن عـن عبـد اهللا بـن * 
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كان إذا تشهد وضـع يـده اليـرسى عـىل ملسو هيلع هللا ىلص الزبري ريض اهللا تعاىل عنه أن النبي 
فخذه اليرسى ووضع يده اليمنى عىل فخذه اليمنى وأشار بأصبعه الـسبابة ال 

ضـع سـجوده  أن املـصيل ينظـر إىل مو عـىلفدل احلـديثان. جياوز برصه إشارته
 .وإن شاء نظر إىل سبابته يف أثناء التشهد

عــدم كظــم التثــاؤب مــن املــصيل يف أثنــاء  :ًومــن املخالفــات أيــضا −٦٨
روى مسلم وأبو داود عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه عـن . صالته
تثـاءب أحـدكم يف الـصالة فلـيكظم مـا اسـتطاع فـإن إذا « : أنـه قـالملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 . » الشيطان يدخل
والكظم هو أن يرد التثاؤب ما ا ستطاع وذلك يكون بوضـع اليـد عـىل * 

 إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده عىل فمـه« : الفم كام ورد يف بعض الروايات 
 ].رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه . [  »

 تغطية الفم يف الـصالة إمـا بـالتلثم أو غـريه, :ً ومن املخالفات أيضا−٦٩
أن « روى أبو داود وابن ماجة والبغوي عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه فقد 

 . »هنى أن يغطي الرجل فاه ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
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 .ًويستثنى من ذلك تغطية الفم يف أثناء التثاؤب ملا تقدم آنفا
يكـره التلـثم يف : ( قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعـاىل* 

  ].٨٣:  الفتاوى–تاب الدعوة ك) . [ الصالة إال من علة 
 .اخلروج من املسجد بعد األذان: ً ومن املخالفات أيضا−٧٠

الرتهيب من اخلروج من املـسجد بعـد : قال اإلمام املنذري رمحه اهللا تعاىل
 .األذان لغري عذر
عـن أيب هريـرة ريض اهللا تعـاىل :  األحاديث يف ذلك; منهـاضثم ساق بع

ملسو هيلع هللا ىلص هذا فقد عىص أبا القاسم أما  (: املؤذن فقالًعنه أن رجال خرج بعدما أذن 
إذا كنتم يف املسجد فنوي بالصالة فـال خيـرج : ( وزاد]. رواه مسلم وأمحد [ ) 

 ) .أحدكم حتى يصيل 
وعىل هذا العمـل عنـد أهـل العلـم : قال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا تعاىل* 

األذان إال ومن بعدهم أال خيرج أحد من املسجد بعـد ملسو هيلع هللا ىلص من أصحاب النبي 
 .انتهى. عن عذر أن يكون عىل غري وضوء أو أمر ال بد منه

 تشبيك األصابع يف أثناء خروجه إىل املسجد :ً ومن املخالفات أيضا−٧١
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 .إىل فراغه من الصالة فإنه يف ذلك الوقت منهي عن تشبيك األصابع
إذا « : ملسو هيلع هللا ىلص قــال رســول : فعـن كعــب بــن عجــرة ريض اهللا تعـاىل عنــه قــال

ًدكم فأحسن وضوءه ثـم خـرج عامـدا إىل املـسجد فـال يـشبكن بـني توضأ أح
 ].رواه أمحد وأبو داود والرتمذي . [ » يديه فإنه يف صالة 

إذا توضـأ « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال
: أحــدكم يف بيتــه ثــم أتــى املــسجد كــان يف صــالة حتــى يرجــع فــال يقــل هكــذا

 ].رواه احلاكم . [ »  وشبك بني أصابعه
إذا « : قــالملسو هيلع هللا ىلص ًوعــن أيب هريــرة ريض اهللا تعــاىل عنــه أيــضا عــن النبــي * 

رواه الطـرباين يف معجمـه . [ »  توضأ أحدكم للصالة فال يـشبك بـني أصـابعه
 ].األوسط 
 الـسكتة بعـد الفاحتـة سـكتة طويلـة; وهـذه :ًومن املخالفـات أيـضا −٧٢

 . صحيحيف حديثملسو هيلع هللا ىلص السكتة مل تثبت عن النبي 
ــاوى*  ــة يف الفت ــن تيمي ــال شــيخ اإلســالم اب ــستحب أمحــد أن : ( ق ومل ي

لقراءة املأموم, ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ومعلوم أن يسكت اإلمام 



 QPY الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاحتة لكان هذا ممـا تـوفر اهلمـم ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
ًوأيـضا فلـو كـان والدواعي عىل نقله, فلام مل ينقل هذا أحـد علـم أنـه مل يكـن, 

إما يف السكتة األوىل وإمـا يف الثانيـة ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة كلهم يقرؤون الفاحتة خلفه 
نقلــه, فكيـف ومل ينقــل أحـد مــن لكـان هـذا ممــا تتـوفر اهلمــم والـدواعي عـىل 

الصحابة أهنم كـانوا يف الـسكتة الثانيـة يقـرؤون الفاحتـة مـع أن ذلـك لـو كـان 
 .هـ .أ) فعلم أنه بدعة ًرشعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه 

 اهللا تعـاىل سـؤاالن رمحـهوقد وجه إىل سامحة الشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز 
 :وهذه نص السؤال األول. حول هذه املسألة

 ما حكم وقوف اإلمـام بعـد الفاحتـة حلـني يقـرأ املـأموم الفاحتـة, وإذا مل −
 !.يقف اإلمام تلك الوقفة فمتى يقرأ املأموم الفاحتة?

ليس هناك دليل صحيح رصيح يدل عىل : ه اهللا تعاىل بقولهفأجاب رمح* 
أما املأموم . رشعية سكوت اإلمام حتى يقرأ املأموم الفاحتة يف الصالة اجلهرية

فاملرشوع له أن يقرأها يف حالة سـكتات إمامـه إن سـكت, فـإن مل يتيـرس ذلـك 
: ملسو هيلع هللا ىلص ولـه ًقرأها املأموم رسا, ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لعمـوم ق
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لعلكـم « : ملسو هيلع هللا ىلص وقولـه ] متفـق عليـه . [ »  مل يقرأ بفاحتـة الكتـابال صالة ملن « 
ال تفعلوا إال بفاحتـة الكتـاب فإنـه ال : قال. نعم: خلف إمامكم? قالواتقرؤون 

 ].رواه أمحد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن  [ .» صالة ملن مل يقرأ هبا 
ُوإذا قرئ القرآن فاستمعوا (( : لوهذان احلديثان خيصان قوله عز وج*  َِ َ ْ َْ ُ ُ ُ َْ َ ِ ِ

َله وأنصتوا لعلكم ترمحون  ُ َ ْ ُْ ُُ َّ َ ََ َ ُِ   .]٢٠٤:األعراف))[َ
اإلمام ليؤتم به فال ختتلفوا عليـه فـإذا كـرب فكـربوا إنام « : ملسو هيلع هللا ىلص وقول النبي 
 ].احلديث رواه مسلم يف صحيحه [ . »  وإذا قرأ فأنصتوا

 .هـ . أ. وإجابة السؤال الثاين نحوه
 . الصالة بني السواري:ً ومن املخالفات أيضا−٧٣

ننهى أن نـصف بـني الـسواري عـىل كنا «: عن قرة ريض اهللا تعاىل عنه قال
أخرجـه ابـن ماجـة وابـن  خزيمـة [ .»  ً ونطرد عنهـا طـرداملسو هيلع هللا ىلص عهد رسول اهللا 

صــحيح اإلســناد : وابــن حبــان واحلــاكم والبيهقــي والطيالــيس وقــال احلــاكم
 ].ي ووافقه الذهب

صليت مع أنس بـن مالـك يـوم اجلمعـة : وعن عبد احلميد بن حممود قال
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كنـا نتقـي هـذا عـىل عهـد : ( فدفعنا إىل السواري فتقدمنا وتأخرنـا فقـال أنـس
أخرجه أبو داود والنسائي والرتمذي وابن حبان واحلاكم ) . [ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

.[ 
 بيــنهم وبــني  ألن االســطوانة حتــول– واهللا أعلــم – اقــال البيهقــي هــذ* 

ًوصل الصف, فإن كان منفردا ومل جياوزا ما بني الساريتني مل يكره إن شـاء اهللا 
دخل الكعبة وصىل فيها بني العمودين ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  «ملا روى البخاري . تعاىل

  ].٣/١٠٤: السنن الكربى. [ » املقدمني 
ال بــأس يف : ورخــص مالــك يف الــصالة بيــنهام عنــد الزحــام فقــال* 

 .هـ . أ.  بني األساطني إذا ضاق املسجدالصفوف
 ما اعتاده بعض الناس مـن تقبيـل املـصحف :ًومن املخالفات أيضا −٧٤

ًغالبا ما يكون هذه بعد الفراغ مـن القـراءة أو عنـدما جيـد املـصحف يف مكـان 
وال ريب أن فاعل ذلك اليشء قـصده احـرتام املـصحف وصـونه عـن . ممتهن

 .ًيس دليال عىل صالح العملاإلهانة إال أن صالح النية ل
سئل شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل عـن القبلـة للمـصحف * 
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 .ًوتقبيله وهل يكره أيضا أن يفتح فيه الفأل?
 :فأجاب رمحه اهللا تعاىل بام نصه

ًالقيام للمصحف وتقبيله ال نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف, . احلمد هللا ً
مـا سـمعت فيـه ولكـن روي : يل املصحف فقالوقد سئل اإلمام أمحد عن تقب

: عن عكرمة بن أيب جهل أنه كان يفتح املصحف ويـضع وجهـه عليـه ويقـول
ولكن السلف وإن مل يكن من عادهتم القيام له فلـم يكـن . كالم ريب كالم ريب

 .من  عادهتم قيام بعضهم لبعض, اللهم إال ملثل القادم من مغيبة ونحو ذلك
وأما اسـتفتاح الفـأل يف املـصحف فلـم ينقـل عـن : هثم قال بعد كالم ل* 

. ًالسلف فيه يشء وقد تنازع فيه املتأخرون وذكر القـايض أبـو يعـىل فيـه نزاعـا
ذكر  عن ابن بطة أنه فعله وذكر عن غريه أنه كرهه فإن هذا ليس الفـأل الـذي 

 .فإنه كان حيب الفأل ويكره الطريةملسو هيلع هللا ىلص حيبه رسول اهللا 
ً أن يفعــل أمــرا أو يعــزم عليــه متــوكال عــىل اهللا والفــأل الــذي حيبــه هــو*  ً

يا مفلـح يـا سـعيد . يا نجيح: مثل أن يسمع. فيسمع الكلمة احلسنة التي ترسه
 ٢٣: جممـوع الفتـاوى. [ إلـخ كالمـه رمحـه اهللا تعـاىل.. يا منصور ونحو ذلـك
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  ].٦٦ −٦٥: ص
 . التنطع يف قراءة القرآن الكريم:ً ومن املخالفات أيضا−٧٥

ض القراء ينفرون من سامع كالم اهللا تعاىل وذلك عائد إىل تنطعهم فإن بع
 .يف القراءة والتكلف يف إخراج احلروف بطريقة متعنتة 

ِولقد يـرسنا القـرآن للـ(( : واهللا تعاىل يقول َ ُ َْ َّْ ََ ْْ َ ِذكر َ ْ  قـال ابـن ]١٧:القمـر))[ِّ
َّيعنــي هونــا قراءتــه: كثــري رمحــه اهللا تعــاىل  تالوتــه عــىل يــرسنا: وقــال الــسدي. ّ

لوال أن اهللا يرسه عىل لسان اآلدميـني : وقال الضحاك عن ابن عباس. األلسن
انتهـى مـن تفـسري . [ أن يتكلم بكالم اهللا عـز وجـلما استطاع أحد من اخللق 

  ].٤/٢٨٢: ابن كثري
:  بعض العامة يقول يف دعائه بني الـسجدتني:ً ومن املخالفات أيضا−٧٦

 ) .اللهم خل عني ( 
رب  اغفـر يل وارمحنـي « : خالف املأثور, بـل يقـول مـا ورداللفظة وهذه 

مسائل مهمة تتعلق بالصالة للشيخ عبد اهللا بن منـصور  [  .»واهدين وارزقني 
 ].الزامل رمحه اهللا تعاىل 
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 بعض املسلمني يتاميل يف صالته مـن جانـب :ًومن املخالفات أيضا −٧٧
دون حاجة, ومجيـع هـذه األعـامل إىل جانب, وتارة يتقدم بجسمه ويتأخر من 

 )٥(. ضد اخلشوع يف الصالة
 بعــض املــصلني إذا ســجد للــسهو قــال يف :ًومــن املخالفــات أيــضا −٧٨
َوما كـان ((: سبحان من ال يسهو وال ينام, وبعضهم يقرأ قوله تعاىل: سجوده َ َ َ

ُِّربـــك نـــسيا  َ َ َربنـــا ال تؤاخـــذنا إن نـــسينا (( أو ]٦٤:مـــريم))[َ َِ َِ َ ُْ ِْ َ َّ َأو أخطأنـــا  َ ْ َ ْ َ َْ
  .]٢٨٦:البقرة))[

ــدعات*  ــسنن واملبت ــاب ال ــه : جــاء يف كت ــر خــاص ملسو هيلع هللا ىلص ومل حيفــظ عن ذك
لسجود السهو بل أذكاره كسائر أذكـار سـجود الـصلوات, وأمـا مـا يقـال أنـه 

وال أصـحابه ومل ملسو هيلع هللا ىلص سبحان من ال يسهو وال ينام فلم يفعله النبـي : يقول فيه
  ].٧٦: السنن واملبتدعات. [ يدل عليه دليل من السنة ألبتة

أما  الذي يقرأ اآليتني السابقتني فإضافة إىل أن عملـه لـيس عليـه دليـل * 
                                                 

لـو خــشع قلــب هــذا : ًرأى رجــال يعبـث بلحيتــه يف الــصالة فقــالملسو هيلع هللا ىلص أن النبــي : حــديث:  فائـدة−٥
. ًحديث موضوع وقد روي موقوفا عىل سعيد بن  املسيب وال يـصح عنـه كـذلك. خلشعت جوارحه

  ] .١١٠: السلسلة الضعيفة حديث[ انظر . ذكر ذلك الشيخ األلباين
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 .فقد وقع يف النهي الرصيح عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود
ــنهام *  ــاىل  ع ــاس ريض اهللا تع ــن عب ــن اب ــسلم يف صــحيحه ع ــرج م أخ
 .)٦(»  ..ًأو ساجداًأال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعا .. « : ًمرفوعا
ًيف بعض املـساجد الكبـرية يـدخل بعـض املـسبوقني فيحـدث صـفا  −٧٩

وفعلـه .ًجديدا وقد يكون الـصف الـذي أمامـه مل يكتمـل مـن اجلهـة األخـرى
ًذلك حيدث خلال يف إمتام الصفوف; ألنه أنـشأ صـفا والـصف الـذي أمامـه مل  ً

فعـل فتبقـى الـصفوف ًوأيضا فربام يأيت بعده مسبوقون فيفعلـون كـام . يكتمل
 قطعـه ًومن قطـع صـفا « : ملسو هيلع هللا ىلص مقطوعة من اجلانبني وهذا ال جيوز لقول النبي 

 أقيمـوا« : وكذلك حـديث] رواه أمحد وأبو داود والنسائي  [ .» اهللا عز وجل 
 ] .رواه أبو داود وابن حبان . [ » صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم 

 
                                                 

  .١٩٦/ ٤لم برشح النووي  مس−٦
وأما ) والنهي مطلق يشمل املكتوبة والنافلة : ( ًقال الشيخ األلباين معلقا عىل هذه احلديث: فائدة

فهي شاذة أو منكرة وقد أعلها ) فأما صالة التطوع فال جناح  ] ( ١/ ١٧/٢٩٩[ زيادة ابن عساكر 
   ].١١٥: لنبيانتهى من صفة صالة ا. [ ابن عساكر فال جيوز العمل هبا
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 يقـول للمـصلني إذا رأى يف صفوف بعض األئمة يف أثناء تـسوية الـ−٨٠
قال رسول : ًوأحيانا يقول) إن اهللا ال ينظر إىل الصف األعوج ( ًالصف عوجا 

, فيذكره وهذا احلديث معروف عند كثري من الناس ولكن بعـد طـول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
بحث وسؤال كثري من أهل العلم مل يعـرف يف أي كتـاب ورد وال أحـد تكلـم 

عليـك التثبـت وعـدم : قـال ملـن استـشهدعنه, وهذه كله حـسب البحـث, وي
 .التكلم به إال بعد التأكد من صحته

مـا يغنـي عنـه ومـن ملسو هيلع هللا ىلص ثم هناك من األحاديث الـصحيحة عـن النبـي * 
. [ »  صـفوفكمسووا « : ملسو هيلع هللا ىلص قوله . ذلك عىل سبيل املاثل ال عىل سبيل احلرص

. »   ا إقامة الـصفوف يف الـصالةأحسنو« : ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ] رواه البخاري ومسلم 
. [ »  رصـوا صـفوفكم وقـاربوا بينهـا« : ملسو هيلع هللا ىلص وقولـه ] . رواه أمحد يف املـسند [ 

  )٧(] .رواه أمحد وأبو داود 

 أنه إذا رفع من الركوع رفع يديه عىل هيئة يلحظ عىل بعض املصلني −٨١
فإنه كان يرفع يديه إىل حذو ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء, وهذه الفعل خالف السنة الثابتة عنه 

                                                 
 .حسني العوايشة ) تسوية الصفوف وأثرها يف حياة األمة (  وانظر للفائدة رسالة −٧
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 .راف أذنيه وليس عىل هيئة الدعاءمنكبيه وتارة إىل أط
 الذين يفوهتم عدد مـن الـصلوات ال يـصلوهنا إال يف  بعض املرىض−٨٢

أوقاهتا من الغد, وهذا خطأ واضح والواجب عىل أولئك أن يصلوا مـا فـاهتم 
صـالة أو نـام عنهـا من نيس « : ملسو هيلع هللا ىلص من الصلوات فور تذكرهم هلا لقول النبي 

ـــا  ـــصليها إذا ذكره ـــا أن ي ـــو داود [ . » فكفارهت ـــسلم وأب رواه البخـــاري وم
 ].والنسائي والرتمذي بألفاظ متقاربة 

 أو اخلسوف يدخل بعض النـاس بعـد رفـع  يف أثناء صالة الكسوف−٨٣
اإلمام من الركوع األول, فإذا سلم اإلمام من الصالة سلم معـه; ألنـه يعتقـد 

وهـذه . ألخـرىأنه بإدراكه للركوع الثاين قد أدرك الركعـة كـام يف الـصلوات ا
خطأ فإن صالة الكسوف واخلسوف يف كل ركعة ركوعان أو أكثـر وال تـدرك 
الركعة إال بإدراك الركوع األول فيها, أما الصلوات األخرى ففـي كـل ركعـة 

 .ركوع واحد
هل صحيح أن الركـوع الثـاين : وقد ورد سؤال إىل اللجنة الدائمة نصه* 

بحيـث يـأيت ا ملـسبوق بـالركوع من صالة الكسوف سنة ال يعتـد بـه املـسبوق 
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األول بركعة كاملة بركوعني بعد تسليم اإلمام أم أن الركوع الثاين يقوم مقـام 
 .األول?

ــصه ــام ن ــة ب ــت اللجن ــن : فأجاب ــوع األول م ــه الرك ــن فات ــصحيح أن م ال
ال يعتد هبذه الركعة وعليه أن يقيض مكاهنا ركعة أخـرى بركـوعني; الكسوف 

لعبادات توقيفية فيقترص فيهـا عـىل مـا ثبـت مـن ألن صالة الكسوف عبادة وا
 – ٩٨/ ١٣: جملــة البحــوث اإلســالمية. [ كيفيتهــا يف النــصوص الــصحيحة

٩٣/ ٢٣.[  
ً إذا قام اإلمام إىل الركعة األخرى مكث جالسا فرتة  بعض املأمومني−٨٤

ًمن الزمن بحيث يأخذ اإلمـام وقتـا مـن الركعـة التـي هـو فيهـا وذاك ال يـزال 
 .ًجالسا

إنـام « : ملسو هيلع هللا ىلص وهذا خالف السنة; ألن الواجب عليه متابعة اإلمام لقوله * 
  ].رواه البخاري ومسلم . [ احلديث. »  جعل اإلمام ليؤتم به

الغالـب عـىل أكثـرهم : ( قال الشيخ حممـد بـن إبـراهيم رمحـه اهللا تعـاىل* 
بطالن صالته إال أن الـذي يفعـل هـذا جهـال يف الغالـب فإنـه تـرك ركـن إنـام 
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فتاوى الـشيخ ) [ ًيرتكونه تكاسال عن الصالة فيام يتبقى فينبغي تنبيه من فعله 
  ].٢٩٢/ ٢حممد بن إبراهيم 

موضع سجوده وقد أصاب الـسنة لكـن إذا إىل  ينظر بعض املصلني −٨٥
ًرفع ذلك املأموم رأسه قليال ) غري املغضوب عليهم وال الضالني ( قرأ اإلمام 

 .آمني, واعتياد هذا الرفع عند كل تأمني ال جيوز; ألنه حمدث: وقال
ً أن يرفع صـوته بتكبـرية اإلحـرام رفعـا واضـحا اعتاد بعض الناس −٨٦ ً

ًوسواء كان يف ذلك مأموما أو منفرداخيتلف عن باقي التكبريات  ً. 
 برفع الصوت دون غريها حيتاج – تكبرية اإلحرام –وإفراد هذه التكبرية 

 .إىل دليل
والـذين نقلـوا عنـه صـالته مل . »  كام رأيتموين أصـيلصلوا « : ملسو هيلع هللا ىلص قال * 

يذكروا أنه خص تكبرية اإلحرام برفع الـصوت, وهـذا حـسب البحـث, واهللا 
 .تعاىل أعلم
 عندما تقىض الصالة يقوم شخص بقراءة الفاحتة ثم  يف بعض البالد−٨٧

 .يقول بعد ذلك إىل حرضة النبي
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حكـم هـذا أنـه : خ ابـن عثيمـني رمحـه اهللا تعـاىليوهذا جواب فضيلة الـش
وخلفائه وكل مـا ابتـدع ملسو هيلع هللا ىلص بدعة من البدع التي مل تكن معهودة يف عهد النبي 

« : ًحمـذرا مـن ذلـكملسو هيلع هللا ىلص  كام قال النبـي .يف الدين فإنه ال ينفع صاحبه بل يرضه
وهـذا العمـل الـذي يكـون . »   األمور فإن كل مبدعـة ضـاللةإياكم وحمدثات

بعد الـصالة وهـو قـراءة الفاحتـة أو آيـة الكـريس بـصوت مرتفـع يـستمع إليـه 
ً ال شك أنه من البدع التي ينهى عنها ويؤمر الناس بـدال عنهـا بـأن احلارضون

هــ .أ. [ نة مـن األذكـار التـي تكـون أدبـار الـصلواتيقوموا بام وردت به الـس
  ] .٤٠:  فتاوى نور عىل الدرب–ًخمترصا 
ً إذا كان يصيل منفـردا ودخـل معـه أحـد يف صـالته رد  بعض الناس−٨٨

ًذاك الداخل بيده يأمره باالنرصاف عنه وخاصة إذا كان يصيل نفال يظن أنه ال 
, وهذا فهـم خـاطئ والـصواب ًجيوز أن يصيل إماما وهو متنفل بآخر مفرتض

 .جواز ذلك
 :ورد سؤال إىل اللجنة الدائمة هذا نصه* 

ًإذا كان أحد املصلني يصيل منفـردا ودخـل معـه آخـر مقتـديا بـه : السؤال ً



 QRQ الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

 .فهل ذلك جائز أم ال? وهل يف ذلك فرق بني الفرض والنفل?
ًجيوز ذلك سـواء كـان فرضـا أو نفـال : ( فأجابت اللجنة الدائمة لـة جم) [ ً

 ].٢٣/٩٤البحوث 
جيوز اقتداء مفرتض بمتنفل لقصة معـاذ حيـث : ( ويف جواب آخر للجنة

 ].متفق عليه ) [ ثم يرجع فيصيل بقومه تلك الصالة ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل مع النبي 
 عىل اجلنـازة يقـوم بعـض النـاس بإنـشاء صـف عـن  يف أثناء الصالة−٨٩

 بحيث ال يبلغ هناية ًيمني اإلمام وقد يكون عدد املصلني يف ذلك الصف قليال
 .الصف
ًوالذي يعتاد أيـضا أن غالـب مـن يـصف عـن يمـني اإلمـام هـم قرابـة * 

 .ًامليت, وهذا حيتاج أيضا إىل دليل
الصواب أن يقف اجلميـع يف صـفوف تامـة خلـف اإلمـام لعمـوم : فيقال

األحاديث الواردة يف تـسوية الـصفوف يف الـصالة, فهـي مل تفـرق بـني صـالة 
لتـسون صـفوفكم أو ليخـالفن اهللا « : ملسو هيلع هللا ىلص لك األحاديث قوله وصالة, ومن ت
 ] .أخرجه البخاري ومسلم . [ » بني وجوهكم 
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رواه . [ »  فإن تسوية الصفوف من متام الـصالةسووا صفوفكم « : وقوله
  ] .البخاري ومسلم 

 عىل إمامهم إذا قدم سورة عىل سـورة خـالف  ينكر بعض املأمومني−٩٠
ًيبـالغ يف اإلنكـار كـأن اإلمـام فعـل حمرمـا, وهـذا ترتيب املـصحف وبعـضهم 

جهل منهم, فإن ترتيب السور يف القرآن الكريم فيه خالف بـني العلـامء وهـل 
هــو تــوقيفي أم اجتهــادي مــن الــصحابة ريض اهللا عــنهم? وقــد ذهــب شــيخ 
ــة وابــن كثــري وغريمهــا إىل أن ترتيــب الــسور اجتهــاد مــن  اإلســالم ابــن تيمي

 .همالصحابة ريض اهللا عن
ًورد للجنة الدائمة سؤال عن رجل صىل إماما بجامعة فقـرأ يف الركعـة * 

) سـورة الفيـل ( ثـم قـرأ يف الركعـة الثانيـة ) تبـت ( األوىل بعد الفاحتـة سـورة 
وذلــك يف صــالة العــشاء, فهــل جيــوز قــراءة ســورة بعــد ســورة أقــدم منهــا يف 

 .الكتاب أم ال?
ذلك يشء ولكن ام ذكر فليس يف إذا كان األمر ك: ( وكان اجلواب ما نصه

األوىل أن تكون الـسورة التـي يف الركعـة الثانيـة بعـد الـسورة التـي يف الركعـة 
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جملـة البحـوث اإلسـالمية . [ األوىل حسب ترتيب املـصحف, وبـاهللا التوفيـق
١٤٨/ ١٩.[  

ً إذا صـىل إمامـا ومعـه مـأموم واحـد كـام ظ عـىل بعـض النـاس يالح−٩١
. ًصالة يالحظ أن اإلمام يتقـدم يـسريا عـن املـأمومحيصل لبعض من فاتتهم ال

 .ًواألصل يف هذا أن يكون املأموم حماذيا إلمامه دون تقدم أو تأخر
 :قال البخاري رمحه اهللا تعاىل* 
 ) .يقوم عن يمني اإلمام بحذائه سواء إذا كانا اثنني : باب( 

 أنـه ثم ذكر حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة ويف احلديث
 .احلديث.  » ..ثم قام ابن عباس عن يساره فجعلني عن يمينه نام « : ملسو هيلع هللا ىلص 

. سـواء أي ال يتقـدم وال يتـأخر : قولـه: ( قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل* 
الرجـل يـصيل مـع الرجـل أيـن يكـون : قلت لعطاء: وذكر عن ابن جريج قال

 يفــوت أحيــاذي بــه حتــى يــصف معــه ال: قلــت. إىل شــقه األيمــن: منــه? قــال
أحتــب أن يــساويه حتــى ال تكــون بيــنهام : قلــت. نعــم: أحــدمها اآلخــر? قــال

 .فرجة?
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  ].١٩١−١٩٠/ ٢: الفتح. [ نعم: قال
يــدخل واإلمــام راكــع ومــع تكبريتــه للــدخول يف كثــري مــن النــاس  −٩٢
 اإلمام سمع اهللا ملن محده ومع ذلك فيعتدون بتلـك الركعـة وهـذا  قالالصالة

ًل هذه احلالة ال يعتـرب مـدركا للركعـة; ألنـه مل يـشرتك جهل منهم وإال ففي مث
 .مع اإلمام يف يشء من الركوع

 :ورد يف فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه* 
من كرب تكبرية اإلحرام حال رفع اإلمام من الركوع ال يعتد هبذه الركعة, 
وكذا من كرب تكبرية اإلحرام ثم كرب تكبرية الركـوع وركـع حـال رفـع اإلمـام 

الركوع ال يعتد هبذه الركعة; ألنه فاته االشرتاك مع اإلمام يف الركوع بقدر من 
يكفي هبـذه الركعـة; ألنـه فاتـه االشـرتاك مـع اإلمـام يف الركـوع بقـدر يكفـي 
لالعتداد هبذه الركعة وعليه أن يأيت بعدها ركعة بدهلا بعد سـالم اإلمـام ومـن 

كع معه قدر حيقـق الطمأنينـة كرب تكبرية اإلحرام ثم أدرك اإلمام وهو راكع فر
إذا جئـتم إىل الـصالة ونحـن « : اعتد هبذه الركعة عنـد مجهـور العلـامء حلـديث

[ .  » ًسجود فاسجدوا وال تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقـد أدرك الـصالة
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مــن أدرك « : وحلــديث]. رواه أبــو داود وابــن خزيمــة واحلــاكم يف املــستدرك 
جملــة البحــوث  [ رواه الــشيخان. » الةركعــة مــن الــصالة فقــد أدرك الــص
  ].٢٨٨: اإلسالمية املجلد الثاين العدد األول

 يف صـالته أو تـذكر أنـه دخـل فيهـا بـدون بعض النـاس إذا أحـدث −٩٣
ً سـواء كـان قـائام فيهـا أو قاعـدا –عن يمينـه وشـامله وضوء سلم   ثـم خـرج –ً

 .منها
تام الـصالة وهـو واخلطأ هنا سالمه فليس هذا موضع السالم فالسالم خ

  يعـدعندما تذكر أنه عىل غري وضوء أو يف أثناء إحداثه انفصل عن الصالة ومل
ــام  ــا فعليــه أن خيــرج مــن الــصالة دون تــسليم; ألن التــسليم خــاص بخت ًباقي

رواه أمحد [ .»  التكبري وحتليلها التسليمحتريمها « : الصالة كام ورد يف احلديث
 .]وأبو داود والرتمذي وابن ماجة 

 أنـه يطيـل الـسجدة الثانيـة مـن الركعـة  يالحظ عىل بعـض املـصلني−٩٤
األخرية إطالة واضحة بـل إن بعـضهم يطيلهـا حتـى تكـون قـدر ركعـة أو مـا 

 .يقارهبا, وهذا خالف السنة
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. أنه كان جيعل سجوده قريب من الركـوع يف الطـولملسو هيلع هللا ىلص والذي ثبت عنه 
أن « ن بعـض الـصحابة وربام بالغ يف اإلطالـة لكـن ألمـر عـارض كـام ورد عـ

! يـا رسـول اهللا: صىل صالة فسجد فيها فأطال السجدة فقال النـاسملسو هيلع هللا ىلص النبي 
ث دإنك سجدت بني ظهراين صالتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حـ

:  أي–كـل ذلـك مل يكـن ولكـن ابنـي ارحتلنـي : قـال. أمر أو أنـه يـوحى إليـك
»  له حتى يقيض حاجته فكرهت أن أعج–اختذين راحلة بالركوب عىل ظهري 

   ].١٥٧: صملسو هيلع هللا ىلص انظر صفة صالة النبي . [ 

ًفهذه احلالـة عارضـة أمـا أن جيعـل املـصيل دائـام الـسجدة األخـرية مـن * 
 .الركعة األخرية أطول سجدة يف الصالة فهذا أمر ال جيوز; ألنه خالف السنة

 إذا قام يقيض ما فاته مع اإلمـام ثـم جـاء آخـر ليـدخل  بعض الناس−٩٥
دفعه املسبوق ورده عن الدخول معه بل أن بعـض مـن يـراه مـن املـصلني معه 

 .ينكر دخوله يف املسبوق, وهذا اإلنكار يف غري حمله
 :سؤال إىل اللجنة الدائمة هذا نصهورد * 

شخص حلق اجلامعة يف بعض الصالة ثم أتى شخص آخر ليصيل ووجـد 
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متـام واالقتـداء الشخص قد قام إلمتام صالته فهل جيوز للـشخص األخـري اإل
 .بالشخص األول?

يقتـدي بالـشخص ًجيوز للـشخص الـذي جـاء متـأخرا أن . نعم: اجلواب
الذي حلق اجلامعة يف بعض الصالة ثم قام ليتم ما بقي من صـالته بعـد سـالم 
اإلمام واألصل يف ذلك ما أخرجه أبو داود والرتمـذي وحـسنه وابـن خزيمـة 

« : ًأى رجـال يـصيل وحـده فقـالرملسو هيلع هللا ىلص وصححه وابن حبان واحلاكم أن النبي 
وبـام رواه اجلامعـة عـن ابـن عبـاس . »  أال رجل يتصدق عىل هذا فيـصيل معـه

مـن الليـل فقمـت ملسو هيلع هللا ىلص بت عند خالتي ميمونة فقام النبـي :  قالريض اهللا عنهام
 .أصيل معه عن يساره فأخذ برأيس وأقامني عن يمينه

. امـة يف أثنـاء الـصالةهذه األدلة وردت يف جواز انتقال املنفرد إىل اإلم* 
واألصــل  عــدم الفــرق بــني الفــرض إال بــدليل يقتــيض التخــصيص, وكونــه 
ًمسبوقا ال يمنع اقتداء غريه به فـيام بقـي عليـه ليحـصل عـىل فـضل اجلامعـة يف 

 .انتهى. أصح قول العلامء
ــام اإلمــام ســهوا −٩٦ ــة قي ــدة كخامــسة يف ً يف حال ــان بركعــة زائ إىل اإلتي
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 .يف الفجر أو رابعة يف املغربالرباعية أو ثالثة 
يقوم بعض املصلني ملتابعته مع علمهـم بأنـه يـصيل ركعـة زائـدة وهـذا * 

 .جهل منهم, فال ينبغي هلم متابعته يف مثل هذا
 :واملصلون يف هذه احلالة مع إمامهم عىل أقسام* 
ً قسم منهم يتابع اإلمام ظنا منهم أن اإلمام مصيب يف فعلـه وهـؤالء ال −

 .هميشء علي
استمر اإلمـام يف مام قد زاد ركعة ويسبح له فإذا ن يعلم أن اإل وقسم ثا−

ًفعله مل يتابعـه بـل بقـي جالـسا حتـى يـسلم اإلمـام فيـسلم معـه وهـذا صـالته 
 .صحيحة
مثل الذي قبله لكنه يسلم مـن صـالته وال ينتظـر اإلمـام :  وقسم ثالث−

 .وصالته صحيحة لكن الذي سلم مع اإلمام أحسن منه
 .ًيتابع اإلمام عاملا بأنه يصيل ركعة زائدة وهذا هو اخلطأ: وقسم رابع −

 :وورد يف فتاوى اللجنة الدائمة* 
إذا قام اإلمام يف الصالة الرباعية إىل اخلامسه ونبه واستمر وجب عىل كل 
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 .من علم خطأه مفارقته ويسلم لنفسه أو ينتظر ويسلم معه
رمحه اهللا تعاىل عـن هـذه املـسألة وقد سئل شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية * 
حتـى يـسلم هبـم أو يـسلموا قبلـه ال ينبغي هلم أن يتابعوه بـل ينتظرونـه : فقال

ًلكن من تابعه جـاهال . هـ .أ]. ٢٣/٥٣: جمموع الفتاوى. [ واالنتظار أحسن
ًباحلكم الرشعي فصالته صحيحة كمن تابعـه جـاهال بأهنـا زائـدة, وصـىل اهللا 

  ].١٥/٨٧: جملة البحوث. [ وصحبهعىل نبينا حممد وآله 
 بعض النـاس وهـم يف إحـدى احلـدائق العامـة ً أحيانا تدرك الصالة−٩٧

 .فيصيل فيها ويرتك الصالة يف املسجد
: ( وعن هذه املسألة أجاب سامحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا تعـاىل بقولـه* 

وال جيــوز للمــسلم أن يــصيل يف احلــدائق ولــو عــىل حائــل صــفيق طــاهر بــل 
الواجب عليه أن يصيل مع إخوانـه املـسلمني يف بيـوت اهللا املـساجد التـي قـال 

َيف بيوت أذن اهللاَُّ أن ترفـع ويـذكر فيهـا اسـمه يـسبح لـه فيهـا (( : فيها سبحانه ُ ُ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِ ٍَ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ َُ َ َ ِ
ِبالغــدو واآلصــال  َ َ ِّ ُ ُ ْ ْرجــال ال تلهــيهم جتــارة وال بيــع عــن ذكــ(( * ِ ِ ِْ ٌ ْ َ َ ََ ٌ َُ َْ ِ ِ ْ ٌ ِر اهللاَِّ وإقــام ِ َ ِ َ ِ

ُالصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقلب فيـه القلـوب واألبـصار  ًَ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ََّ ُ ْ َُّ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََّ ِ ُ ليجـزهيم * ِ َُ ِ ْ َ ِ
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ٍاهللاَُّ أحسن ما عملوا ويزيدهم مـن فـضله واهللاَُّ يـرزق مـن يـشاء بغـري حـساب  َ ْ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُْ َُ ْ َِ ُ َ ِ ُ َ
 .]٣٨−٣٦:النور))[

. » النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذرمن سمع « : ملسو هيلع هللا ىلص ولقول النبي 
رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان واحلـاكم وإسـناده عـىل رشط مـسلم [ 
.[ 

لــيس يل قائــد يالزمنــي إىل ! يــا رســول اهللا « : فقــالوســأله رجــل أعمــى 
هـل تـسمع : ملسو هيلع هللا ىلص املسجد فهل يل من رخصة أن أصيل يف بيتي? فقـال لـه النبـي 

 ].أخرجه مسلم يف صحيحه . [ »  فأجب: قال. نعم: النداء بالصالة? قال
 بــل قــد يبــالغ يف مــده مــن جهــة اليمــني  بعــض األئمــة يمــد الــسالم−٩٨

واليسار, ويتسبب بفعله ذلك يف وقوع بعض املأمومني يف موافقته أو مسابقته 
 .بالسالم
 :ورد سؤال إىل اللجنة الدائمة هذا ما نصه* 

حكــم متابعــة املــأموم اإلمــام يف التــسليمتني هــل هــذا جــائز أم يتعــني مــا 
 .االنتظار حتى ينتهي اإلمام من التسليمة الثانية?
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إنــام  جعــل « : قــالملسو هيلع هللا ىلص  روى الــشيخان يف صــحيحهام أن النبــي :اجلــواب
. »  اإلمام ليؤتم به فإذا كـرب فكـربوا وإذا ركـع فـاركعوا وإذا سـجد فاسـجدوا

تني أحــد أركــان الــصالة, ويف تــسليم املــأموم التــسليمة ب أن التــسليمواملــذه
. [ التسليمة الثانية خمالفة لإلمتام بـه وهـذا غـري جـائزاألوىل قبل تسليم اإلمام 
 ].٩١/ ١٢: جملة البحوث اإلسالمية

 : ومن ذلك الدعاء بعد الصالة مجاعة−٩٩
 :سئل الشيخ حممد بن عثيمني عن هذا املوضوع وهذا نص السؤال

 .يدعو بعد الصالة دعاء مجاعي فهل هذا جائز?  إمام−
وال عـن أصـحابه ملسو هيلع هللا ىلص إن هذا من البدع  التـي مل تـرد عـن النبـي : اجلواب

واملرشوع للمصلني بعد الصالة أن يذكروا اهللا تعاىل كل يذكر اهللا تعاىل وحده 
ًويكـون ذلـك جهـرا كـام يف صـحيح البخـاري مـن ملسو هيلع هللا ىلص بام جـاء بـه رسـول اهللا 

كــان رفــع الــصوت بالــذكر حــني « :  اهللا عــنهام قــالحــديث ابــن عبــاس ريض
فتـاوى نـور عـىل الـدرب . [ »  ملسو هيلع هللا ىلصينرصف الناس من املكتوبة عىل عهد النبي 

   ] .١٢٠: ص:  احللقة األوىل–للشيخ ابن عثيمني 
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 أن يشري بسبابته كلام قـرأ آيـات تتحـدث عـن  اعتاد بعض املصلني−١٠٠
ِو اهللاَُّ الـذي ال إلـه إال هـو عـامل الغيـب ُهـ((: أسامء اهللا وصفاته مثل قوله تعاىل ْ َ َ ََ ْ َ َُّ ِ َ ُ َّ ِ ِ ِ

ُوالشهادة هو الرمحن الرحيم  َّ َِّ ُِ َ َ َ ََ ْ ُ   .]٢٢:احلرش))[َّ
فالـذين نقلـوا وهذه اإلشارة بأصبعه فعل زائد يف الصالة حيتاج إىل دليـل 

ومل يذكر ذلك أحد مـن أهـل العلـم . مل ينقلوا أنه كان حيرك سبابتهملسو هيلع هللا ىلص صالته 
 . البحث والسؤالحسب

 ما حيـدث مـن بعـض املـأمومني وذلـك أن :ً ومن املخالفات أيضا−١٠١
عز وجل ثم كـربوا لإلحـرام, : قالوا) اهللا أكرب : ( اإلمام إذا كرب لإلحرام فقال

مـن وراءه أن ملسو هيلع هللا ىلص فلـم يـأمر ملسو هيلع هللا ىلص وهذا من األمور املحدثة املخالفة هلدي النبي 
. »  ..اإلمام ليؤتم به فإذا كرب فكربواإنام جعل « : يقولوا ذلك بل أمرهم بقوله

 ].رواه البخاري ومسلم [ احلديث 
 يف بعـض املـساجد أهنـم جيعلـون لـصغار الـسن ً ومما يالحظ أيضا−١٠٢

ًصفا مستقال يف آخر املسجد ليس يف الصف األخري من الصفوف بـل يف آخـر  ً
 .املسجد
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 :هذا من اجلهل ألمرين*
 يف صـف واحـد وهـذا حيتـاج إىل دليـل ًأهنم جعلوا الصغار مجيعـا: األول

رشعي فإن كان القصد أهنم يشغلون املصلني إذا كـانوا بيـنهم فمـن بـاب أوىل 
 .ًمجعهم يف صف واحد فإن يف ذلك أكثر إشغاال من كوهنم متفرقني

ــاين ــر الث ــأخريهم : األم ــرتاص أن ت ــر ب ــة لألم ــه خمالف ــسجد في يف آخــر امل
 .الصفوف وإكامهلا

يـسجد وأصـابع  أنه يف أثناء سـجوده  بعض الناس ومما يشاهد من−١٠٣
أمرت أن « : وهذا خالف احلديث الصحيح) عىل هيئة القبضة ( كفه جمموعة 

رواه البخاري ومسلم عـن ابـن عبـاس ريض اهللا . [  » أسجد عىل سبعة أعظم
 ].عنهام 

رواه أبـو . [  ويبـسطهام– يعنـي يف الـسجود –يعتمد عىل كفيـه ملسو هيلع هللا ىلص وكان 
ابــن خزيمــة [ ويــضم أصــابعهام ]  وصــححه ووافقــه الــذهبي داود واحلــاكم

البيهقي . [ ويوجهها قبل القبلة] والبيهقي واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي 
  ) .١٢٣: ص( ملسو هيلع هللا ىلص انظر صالة النبي ] وابن أيب شيبة 
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 يف خطأ كبري يف صالهتم ومنشأ اخلطأ العجلة يف يقع بعض الناس −١٠٤
 .باه إلمامهالغالب أو اجلهل أو عدم االنت

 .وهذا اخلطأ هو أن بعض الناس يكرب لإلحرام قبل تكبرية إمامه* 
ًوهذا بحد ذاته مبطل للصالة فضال عن ترتـب اإلثـم عـىل فعلـه; ألنـه * 

سابق إمامه ومسابقة اإلمام حرام ملا ورد يف ذلك من النـصوص املحـذرة مـن 
 .هذا العمل

 سبق املأموم إمامه يف الصالة إذا:  اهللا تعاىلرمحهقال الشيخ ابن عثيمني * 
فإن كان سبقه إياه بتكبرية اإلحرام فصالة املأموم غري منعقدة وعليـه أن يعيـد 

جعل اإلمام ليـؤتم بـه فـال ختتلفـوا إنام « : ملسو هيلع هللا ىلص الصالة, ودليل ذلك قول النبي 
فـأمر .. إذا كرب فكربوا: فقال عليه الصالة والسالم. »  ..عليه فإذا كرب فكربوا

فإذا كرب املأموم تكبرية اإلحرام قبل إمامه فقد فعـل  بعد تكبرية اإلمام بالتكبري
مـن عمـل « : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت عن النبي . ًفعال ليس عليه أمر اهللا ورسوله
 .»  ًعمال ليس عليه أمرنا فهو رد

وإن سبق املأموم إمامه بغري تكبرية اإلحرام كأن يكون سبقه يف الركوع * 
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يلزمك أن ترجع فرتكـع بعـد : ع بأن ركع قبل إمامه قلنا لهفإن سبقه إىل الركو
بعد أن يركع فإن مل يفعل ومل يرجع فإن كان ال يعلم أن الـسبق إىل : إمامك أي

إهنـا ال : فمـنهم مـن قـال. الركن حرام فقـد اختلـف العلـامء يف صـحة صـالته
ًتصح وهو القول الصحيح; ألنه ارتكب أمرا حمرما يف صالته فبطلـت كـسائر ً 

 .املحرمات يف العبادة إذا ارتكبها اإلنسان
. [ إنــه آثــم وال تلزمــه اإلعــادة: إن صــالته تــصح فيقــول: وأمــا مــن قــال

  ].١٦: فتاوى نور عىل الدرب
 ما يـسمع مـن بعـض النـاس مـن اخلطـأ املتكـرر يف  ومن األخطاء−١٠٥

) ( َأنعمــت علــيهم ( بعــض اآليــات وخاصــة يف الفاحتــة مثــل قــراءة بعــضهم 
 .بالضم) ُت عليهم أنعم

ــصلني −١٠٦ ــق بعــض امل ــى مطب ــصالة فيبق ــع ال ــسانه يف مجي  ال حيــرك ل
ًالشفتني من أول صالته إىل آخرهـا وهـؤالء ليـسوا كثـريا, لكـن الكثـري مـنهم 
ًمنهم يبقى صامتا يف أثنـاء قيامـه فيقـرأ الفاحتـة يف نفـسه وال حيـرك لـسانه أبـدا  ً

 .حتى يركع وهذا خطأ واضح
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ًسـألنا خبابـا : الفه ما أخرجه البخاري عن أيب معمر قـالومما يدل عىل خ
بــأي يشء كنــتم : قلنــا. نعــم: يقــرأ يف الظهــر والعــرص? قــالملسو هيلع هللا ىلص أكــان النبــي 

  ].٢٤٥ −٢٤٤/ ٢: فتح الباري. [ تعرفون, قال باضطراب حليته
جيب أن حيرك لسانه بالذكر الواجب : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل* 

 .اءة ونحوها مع القدرةيف الصالة من القر
 إذا وضع يمينـه عـىل شـامله وضـعهام  ومن ذلك أن بعض املصلني−١٠٧

 .ًمجيعا عىل جهة الصدر اليرسى وبالتحديد فوق القلب
إن هذا من أسباب اخلشوع ألن القلب هو مركز احلركـة : وبعضهم يقول

يف البدن وهو املحور للبدن فـإذا وضـعت اليـدان فوقـه سـكن عـن الـرسحان 
ًلتفكري وأيضا هذه اهليئة فيها نوع من االنكسار بني يدي اهللا عـز وجـل هـذا وا

 .ملخص كالمهم
وحتـصيل اخلـشوع ال يـتم ملسو هيلع هللا ىلص أن يقال خري اهلدي هـي حممـد : والصواب

التـي كـان يـصليها ويـأمر أصـحابه أن يتعلموهـا ملسو هيلع هللا ىلص إال بتطبيق صـالة النبـي 
 ].رواه البخاري . [ »  صلوا كام رأيتموين أصيل« : ملسو هيلع هللا ىلص ويصلوا مثلها كام قال 
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إذا صىل يضع يـده اليمنـى عـىل ظهـر كفـه اليـرسى ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان النبي * 
ًوالرسغ والساعد, وكان أحيانا يقـبض بـاليمنى عـىل اليـرسى وكـان يـضعهام 

  ].٧٩: صملسو هيلع هللا ىلص رواه أبو داود وغريه, وانظر صفة صالة النبي . [ عىل الصدر
 اكتمـل ويلتفـت  إىل املسجد فيجد الصف قدبعض الناس يدخل −١٠٨

ال صالة لفرد « يمنة ويرسة يبحث عن أحد ليصف معه حتى ال يقع يف النهي 
اسـتقبل صـالتك, فـال صـالة : ( رواه ابن خزيمـة ولفظـه. [ » خلف الصف 

 فـإذا مل يـأت أحـد توسـط يف الـصف ثـم سـحب مـن ) ] .لفرد خلف الصف 
 .يف أشياءأمامه وأرجعه معه حتى يصف معه وهذا هرب من يشء لكنه وقع 

ًهرب من صالته منفردا خلف الصف لكنه أحدث بفعله أمورا*  ً: 
 .تسبب يف قطع الصف: األول

ًمن وصل صفا وصله اهللا, ومن قطع صفا قطعه اهللا« : يقولملسو هيلع هللا ىلص والنبي  ً  «
 ] .رواه أمحد وأبو داود . [ 

ًأنــه أخــل بخــشوع ذلــك املــصيل الــذي جذبــه إليــه وحرمــه مكانــا : الثــاين
 ً.آخر مفضوالًفاضال إىل 
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أن وخيتار شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل أنـه إذا تعـذر للمـصيل 
 .ًجيد مكانا يف الصف أنه يقوم وحده ويصيل مع اجلامعة وال حرج عليه

وهذا القول وسط بني األقوال كام قال فـضيلة الـشيخ حممـد ابـن عثيمـني 
  ].٩٠: بن عثيمني صدروس وفتاوى يف احلرم املكي ال. [ رمحه اهللا تعاىل

 يف الــصالة – مــا يعتقــده بعــض النــاس :ً ومــن املخالفــات أيــضا−١٠٩
 مـن أن املـأموم ال جيـوز لـه أن يـرشع يف قـراءة الفاحتـة حتـى ينتهـي –اجلهرية 

 .اإلمام منها
 .وهذا حيتاج إىل دليل صحيح رصيح

 مطلقـة مل – حـسب البحـث –بل ألفاظ األحاديث الواردة يف هذا الباب 
ًل لقـراءة املـأموم وقتـا حمـددا مـع إمامـه بـل غايـة مـا فيهـا أن املـأموم يقـرأ جتع ً

 .الفاحتة
رواه . [ »  ملــن مل يقــرأ بفاحتــة الكتــابال صــالة « : ملسو هيلع هللا ىلص فمــن ذلــك قولــه 

 ].البخاري ومسلم 
صالة مل يقرأ فيها بـأم القـرآن فهـي خـداج فهـي خـداج من صىل « : وقوله
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 ].رواه مسلم . [ »  غري متام
إىل غــري ذلـك مــن األحاديــث . »  ..ال تنــازعوين إال بـأم القــرآن« : هوقولـ
  .واآلثار

 سـامحة الـشيخ – قـراءة املـأموم الفاحتـة قبـل إمامـه –وقد سئل عن ذلك 
 .عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل فأجاب بأنه ال مانع من ذلك

ً أن بعض الناس يـدخل املـسجد واإلمـام مـثال يف  ومن املخالفات−١١٠
ًحالـة قيــام إىل الركعــة الثانيــة أو الثالثــة مــثال فيكــرب املــسبوق تكبــرية اإلحــرام 

 .ويستفتح الصالة واإلمام مل يستكمل قيامه بعد
ًوهذا بفعله يعترب مسابقا إلمامه; ألنه رشع يف الركعة قبل دخول إمامه * 

أهيــا النــاس إين إمــامكم فــال تــسبقوين بــالركوع وال « : يقــولملسو هيلع هللا ىلص فيهــا والنبــي 
 ].رواه مسلم وأمحد . [ »  ود وال باالنرصافقعبالسجود وال بالقيام وال بال

ًفمثل هذا يرتيث حتى يستتم اإلمام قائام ثم يدخل بعـده حتـى ال حتـصل 
 .املسابقة
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 .ً إذا عجز عن الصالة مضطجعا أشار بأصبعه بعض املرىض−١١١
ألصبع كام يفعلـه وأما اإلشارة با: ( قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل

ًبعض املرىض فليس بصحيح وال أعلم له أصال من الكتـاب والـسنة وال مـن 
 ].من رسالة طهارة املريض وصالته ) [ أقوال أهل العلم 

 وهم مل يصلوا العـشاء وواجلامعـة يدخل بعض الناس إىل املسجد −١١٢
 قد رشعوا يف صالة الرتاويح فيعتـزل أولئـك املـسبوقون يف جهـة مـن جهـات

ويعتقدون أن صالهتم خلف . املسجد فيصلون العشاء ثم يدخلون مع اإلمام
 .اإلمام يف صالة الرتاويح ال جتوز, وهذا اعتقاد خاطئ والصواب جواز ذلك

ــسؤال *  ــة الدائمــة للبحــوث عــن هــذه املــسألة وإليــك ال ســئلت اللجن
 :واجلواب

 هل جيوز أن يصيل الفريضة شخص خلف مـن يـصيل الـرتاويح: السؤال
 .أم ال ?

نعم, جيوز أن يصيل الفريضة خلف من يـصيل الـرتاويح لـورود : اجلواب
ما رواه البخـاري عىل جواز اقتداء املفرتض للمتنفل, ومن ذلك األدلة الدالة 
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العــشاء ملسو هيلع هللا ىلص ًومـسلم عــن جــابر ريض اهللا عنــه أن معــاذا كـان يــصيل مــع النبــي 
 .اآلخرة ثم يرجع إىل قومه فيصيل هبم تلك الصالة

جملــة البحــوث . [  اهللا عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصــحبه وســلموصــىل
  ].١٥/٧٩: اإلسالمية
 هلـم ميــت يقـوم بعــضهم بـبعض األعــامل  بعـض النـاس إذا مــات−١١٣

 .الصاحلة التي تنفع امليت كاحلج والعمرة والدعاء له
وهذا مرشوع كام دلت عىل ذلك النصوص الصحيحة, لكن اخلطأ الـذي 

م يقومون بالصالة عـن بعـض األمـوات يف كـل يـوم أو يف يقع فيه بعضهم أهن
 .كل أسبوع بركعات معدودة

يف جواب للجنة الدائمة للبحوث العلمية عن امرأة تويف ابن هلا فأخـذت 
 .تصيل له يف كل مجعة ركعتني

وأما ما تقوم به أمه من صالة ركعتني البنها بعد كل صالة : قالت اللجنة
 يـرشع ذلـك بـل هـو بدعـة وإنـام يـرشع هلـا الـدعاء مجعة فـال جيـوز; ألن اهللا مل

  ].١٢٠/ ١٤جملة البحوث اإلسالمية ) [ والصدقة عنه 
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ً يقرأن رسا يف الصالة اجلهرية وتتحاشى أن تسمع  كثري من النساء−١١٤
نفسها وهذا خالف السنة, فإن اجلهر يف الصلوات اجلهريـة هـو الـسنة الثابتـة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 
وأمـا القـراءة : ( لفوزان حفظه اهللا تعاىل بعـد كـالم لـهقال الشيخ صالح ا

الرسية واجلهرية فهي كذلك ال فرق بني الرجل واملـرأة, صـالة الليـل جهريـة 
وصالة النهار رسية إال أن املرأة إذا كان عندها من يسمع صوهتا مـن الرجـال 

ال ة االفتتان هبا أما إذا كانت ليـست بحـرضة رجـيفإهنا ترس به وال ترفعه خش
 −فتــاوى نــور عــىل الــدرب للفــوزان) . [ فــال بــأس أن جتهــر يف صــالة الليــل 

  ].٢٠: احللقة األوىل
 ثم أشغلهم أمر عن الرشوع يف الصالة  بعضهم إذا أقيمت الصالة−١١٥

 .ًوطال الوقت قليال أعاد اإلقامة مرة ثانية
وهذا خطأ مـنهم فالـصواب عـدم اإلقامـة مـرة ثانيـة واالكتفـاء باإلقامـة 

 .األوىل
اإلمـام تعـرض : ( ودليل ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه وبوب عليـه
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الـصالة والنبـي أقيمـت « : ثم ساق حديث أنـس قـال) له احلاجة بعد اإلقامة 
فـتح . [ »  ًيناجي رجال يف جانب املسجد فام قام إىل الصالة حتى قام القومملسو هيلع هللا ىلص 

   ].٢/١٢٤: الباري

جلنازة يصمت بعد التكبرية الرابعـة  يف أثناء صالة ا بعض املصلني−١١٦
 .ثم يسلم ويظن أن الصواب هو الصمت

يدعو بعد التكبرية الرابعة حلديث عبد اهللا بـن أيب والصواب أن املصيل * 
ًأوىف أنه صىل عىل ابنة لـه فكـرب عليهـا أربعـا ثـم قـام بعـد الرابعـة قـدر مـا بـني 

. [ »   اجلنـازة هكـذايـصنع يفملسو هيلع هللا ىلص كـان رسـول اهللا « : التكبريتني يدعو ثم قـال
 .  » ًثم قام بعد الرابعة قليال« :  ويف لفظ)٨(]أخرجه أمحد والبيهقي 

 أن املــساواة يف الــصفوف تكــون بــأطراف  يعتقــد بعــض املــصلني−١١٧
 .األصابع

 .واملناكبوهذا خالف السنة فإن الوارد يف السنة املصافة باألكعب 

                                                 
 حتقيق ١٢٩:  ومسند عبد اهللا بن أيب أوىف ص١٢٦:  وانظر أحكام اجلنائز للشيخ األلباين ص−٨

 .الشيخ سعد احلميد



 QTT الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

ملسو هيلع هللا ىلص أقبـل رسـول اهللا « :  قـالبن بشري ريض اهللا تعاىل عـنهامعن النعامن * 
 واهللا لتقـيمن صـفوفكم أو –ًأقيموا صـفوفكم ثالثـا : عىل الناس بوجهه فقال
 ].أخرجه أمحد وأبو داود وابن حبان . [ »  ليخالفن اهللا بني قلوبكم

فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكـب صـاحبه وركبتـه بركبـة : قال النعامن
 .صاحبه وكعبه بكعبه

يمني رمحه اهللا عن األصح يف تسوية الصفوف هل وسئل الشيخ ابن عث* 
 .هو مساواة األقدام برؤوس األصابع فقط? أم بمحاذاة الكعبني? 

يف تسوية الصف حماذاة الصحيح أن املتعمد : فأجاب رمحه اهللا تعاىل بقوله
ًالكعبــني بعــضهام بعــضا ال رؤوس األصــابع, وذلــك ألن البــدن مركــب عــىل 

 طويل وآخـر صـغري فـال يمكـن مقدام فيها فقدالكعب, واألصابع ختتلف األ
ضبط التساوي إال بالكعبني وأما إلصاق الكعبني بعضهام ببعض فال شك أنـه 
وارد عــن الــصحابة ريض اهللا عــنهم فــإهنم كــانوا يــسوون الــصفوف بإلــصاق 

جـاره إن كل واحـد مـنهم يلـصق كعبـه بكعـب : الكعبني بعضهام ببعض, أي
متـت الـصفوف وقـام النـاس ينبغـي لكـل واحـد أن لتحقيق املساواة وهلذا إذا 
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يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق  املساواة فقط وليس معنى ذلك أنه يـالزم 
دروس وفتـاوى يف احلـرم ) [ ًهذا اإللصاق ويبقى مالصقا له يف مجيع الصالة 

  ].٧٥: املكي البن عثيمني ص
ة باسـتثناء  بقراءتـه يف الـسنن القبليـة أو البعديـجيهر بعض النـاس −١١٨

ًقيام الليل فمثال جيهر بقراءته يف نافلة الظهـر واملغـرب, وهـذا اجلهـر بـالقراءة 
 .ملسو هيلع هللا ىلص حيتاج إىل دليل ثابت عن النبي 

اللهـم صـل عـىل سـيدنا حممـد :  يف التحيـات يقول بعض املصلني−١١٩
ملسو هيلع هللا ىلص وهـو ) سـيدنا ( إلـخ فيزيـد لفظـة .. وعىل آل سيدنا حممد كام صليت عـىل

 .ًف والفخر بذلك بل سيد الناس مجيعاسيدنا ولنا الرش
] رواه البخـاري ومـسلم . [ »  ..سيد الناس يوم القيامةأنا « : ملسو هيلع هللا ىلص قال * 
. »  كام رأيتمـوين أصـيلصلوا « : أمرنا أن نصيل كام كان يصيل فقالملسو هيلع هللا ىلص ولكنه 

 ] .رواه البخاري [ 
ت وقد كان بعض العلامء املحققني أن لفظة الـسيادة يف التحيـات مل تثبـ* 

 .عىل رغم ورود عدة ألفاظ وصيغ للتشهدملسو هيلع هللا ىلص عنه 
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حفظــه اهللا تعــاىل جــواب ســؤال حــول هــذا وللــشيخ صــالح الفــوزان * 
فـإن كـل عاقـل سـيد ولـد آدم ملسو هيلع هللا ىلص ًال ينكر عاقـل أن حممـدا : ( املبحث قال فيه

سـيد البـرش والـسيد لـه الـرشف والطاعـة ملسو هيلع هللا ىلص مؤمن يـؤمن بـذلك وأن النبـي 
َمـن يطـع الرسـول (( : ة اهللا سبحانه وتعاىلمن طاعملسو هيلع هللا ىلص واإلمرة وطاعة النبي  ُ َّ َِ ِ ُ ْ

َفقد أطاع اهللاََّ  َ َ ََ ملسو هيلع هللا ىلص ال نـشك أن نبينـا ونحن وغرينا من املؤمنني  ]٨٠:النساء))[ْ
ــا وأفــضلنا عنــد اهللا ســبحانه وتعــاىل وأنــه املطــاع فــيام يــأمر بــه  ســيدنا وخرين

ليه الـصالة صلوات اهللا وسالمه عليه ومن مقتىض اعتقادنا أنه السيد املطاع ع
والسالم أن ال نتجاوز ما رشع لنا من قول أو فعل أو  عقيدة ومما رشعه لنـا يف 

اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممـد : ( كيفية الصالة عليه يف التشهد أن نقول
أو نحوهـا مـن ) كام صـليت عـىل إبـراهيم وعـىل آل إبـراهيم إنـك محيـد جميـد 

 وال أعلـــم أن صـــفة وردت ملسو هيلع هللا ىلصالـــصفات الـــواردة يف كيفيـــة الـــصالة عليـــه 
بالصورة التي ذكرها السائل وهي اللهم صل عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا 

فـإن األفـضل أن ال نـصيل عـىل ملسو هيلع هللا ىلص حممد, وإذا مل ترد هذه الـصيغة عـن النبـي 
. ًهــ خمتـرصا. أ. [ هبـا وإنـام نـصيل عليـه بالـصيغة التـي علمنـا إياهـاملسو هيلع هللا ىلص النبي 
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  ].١٤ −١٣: وزان صفتاوى نور عىل الدرب للشيخ الف
 العظيمة كون بعض النـاس حيـرص عـىل الـصيام ومن املخالفات −١٢٠

 .وهو تارك للصالة
وإنـه ليحـدث : ( قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعـاىل يف أثنـاء كـالم لـه

لإلنسان العجب الذي ال ينقيض أن جتد بعض الناس حيرصون غايـة احلـرص 
لصالة حتى إنه قيل يل أن بعض النـاس عىل الصيام ولكنهم ال حيرصون عىل ا

 .يصوم وال يصيل
وإننــي أشــهد اهللا أن هــذا الــذي يــصوم وال يــصيل أن صــومه باطــل غــري 
مقبــول منــه بــام أعلمــه مــن داللــة الكتــاب والــسنة وأقــوال الــصحابة والنظــر 
ًالصحيح من أن تارك الصالة كافر كفرا خمرجا عن امللة وإذا كـان كـافرا كفـرا  ً ً ً

وال حجـه وال أي عمـل صـالح;  امللة مل ينفعـه صـومه وال صـدقته ًخمرجا عن
ًوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثـورا (( : يقول اهللا تبارك وتعاىل َ ً َ َ ُْ َ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ٍُ َ َِ ِ َِ ِ

ُوما منعهم أن تقبل مـنهم نفقـاهتم إال أهنـ(( :  ويقول تعاىل]٢٣:الفرقان))[ َّ ْ ُ ْ ْ َ ََ ََّ ِ ُ َ َ ْ َْ ُُ َ ُ َ َْ َِ ْم َ
ِكفروا باهللاَِّ وبرسوله ِ ُ َ ُِ َِ َ  .]٥٤:التوبة))[ َ
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النفقات التي نفعها متعدي ال تقبل إذا صدرت من كافر مع أن النفقـات 
نفعها متعدي فكيف بالعبادات القارصة كالصوم? نعم, فإنه ال يقبل من باب 

  ].٣٥: دروس وفتاوى من احلرم املكي) [ أوىل 
ئرة ويدخل وقت الصالة أو الصالتني  يف الطايسافر بعض الناس −١٢١

اللتني جتمع وخيرج وقت الصالة خاصة إذا كانت الرحلة طويلة أو كان وقت 
ًالصالة قصريا كالفجر مثال ً. 

ويظن أنه واحلالة هـذه أن احلـرج مرفـوع عنـه, وهـذه خطـأ يف مثـل هـذه 
 .احلالة أن يؤدي الصالة حسب قدرته

 :نصهورد سؤال إىل اللجنة الدائمة هذا * 
ًإذا كنــت مــسافرا يف طــائرة وحــان وقــت الــصالة هــل جيــوز أن : الــسؤال

 .نصيل يف الطائرة أم ال?
 :فأجابت اللجنة بام نصه

حان وقت الصالة والطـائرة مـستمرة يف طرياهنـا وخيـشى إذا . احلمد هللا( 
فوات وقت الصالة قبل هبوطها يف أحد املطارات فقد أمجـع أهـل العلـم عـىل 
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ًقــدر االســتطاعة ركوعــا وســجودا واســتقباال للقبلــة, لقولــه وجــوب أدائهــا ب ً ً
ْفاتقوا اهللاََّ ما استطعتم  (( : تعاىل ْ َُ َ َّْ َ ُ وإذا أمرتكم « : ملسو هيلع هللا ىلص  ولقوله ]١٦:التغابن))[َ

 أمــا إذا علــم أهنــا ســتهبط قبــل خــروج وقــت .» بــأمر فــأتوا منــه مــا اســتطعتم 
ع غريه كصالة الظهـر مـع الصالة بقدر يكفي ألدائها أو أن الصالة مما جيمع م

العرص وصالة املغرب مع العشاء أو علم أهنا ستهبط قبل خروج وقت الثانية 
بقدر يكفي ألدائها فقد ذهب مجهـور أهـل العلـم إىل جـواز أدائهـا يف الطـائرة 

 .ًانتهى خمترصا. لوجود األمر بأدائها بدخول وقتها
 بعـد طلـوع  ثم ال يذكرها صـاحبها إال عندما نفوت صالة جهرية−١٢٢

الشمس فإنه يرس بالقراءة وال جيهر ويظن أن اجلهر فات حمله, بل إن بعـضهم 
 .ينكر عىل من جهر
ًلك أن جيهر يف صالته إذا كانت جهرية ولو قـضاها هنـارا ذ  والصواب يف

ًلنــوم أو نــسيان وكــذلك عليــه أن يــرس يف الــرسية ولــو قــضاها لــيال; لعمــوم 
سيها فليـصلها متـى ذكرهـا ال كفـارة هلـا إال  عن صالة أو نـمن نام« : احلديث
 .»  ذلك
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 ويتعمد تـأخري الـصالة عـن وقتهـا بـال عـذر يتهاون بعض الناس −١٢٣
ويظن أن قضاءها بعد الوقت خيرجه عن دائرة اإلثم وهذا جهل عظيم ومنكر 

 .كبري
ًولـو أن أحـدا أخـر الـصالة : ( قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا تعاىل

 ) .بال عذر رشعي فال تصح صالته عن وقتها 
كام لو تعمد رجل أال يصيل الفجر إال بعد طلوع الـشمس وصـىل  الفجـر 
فإن الصالة ال تقبل منه وال يرشع له قـضاؤها; ألنـه ال فائـدة لـه مـن القـضاء 

 .وعليه التوبة إىل اهللا عز وجل فإن التوبة جتب ما قبلها
ه اهللا بـأن اإلنـسان إذا تعمـد وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح

دروس وفتـاوى . [ تأخري الصالة عن وقتها مل تقبل منه وإن صالها ألف مـرة
  ].٣٨−٣٧: يف احلرم املكي البن عثيمني ص

ً أيضا كوهنم يصلون يف مكاتبهم مع  ومما يالحظ عىل بعض الناس−١٢٤
 .قرب املسجد

الصـة الـسؤال وأسوق هنا فتوى للجنة الدائمة حول هـذا املوضـوع وخ
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 :قبل ذلك
ما حكم الصالة داخـل املكتـب بحيـث إذا وجـب وقـت الظهـر : السؤال

أقام رجل ثقة قارئ عليه سيام اخلري ثم اجتمعنا وصلينا خلفه بمكـان مـستقل 
ومفروش وهتيأنا للصالة وصىل معنا من حيرض مـن املـراجعني مـع العلـم أنـه 

 تفوتنــا وكــذلك كثــري مــن يوجــد مــساجد قريبــة إال أن الــصالة مجاعــة هبــا قــد
املــراجعني واملــوظفني ملــا تكــون الــصالة باملــسجد قــد يتخلفــون بحجــة أهنــم 
يــصلون يف أمكنــة أخــرى أمــا صــالتنا باملكتــب فيحــصل هبــا اجتامعنــا كليــة 

 .واجتامع املراجعني معنا
إذا كـان الواقـع كـام ذكـر أنـه يوجـد : ( فأجابت اللجنـة الدائمـة بـام نـصه

كتـب وجـب علـيكم أن خترجـوا إىل أحـدها وتـصلوا مـع مساجد قريبة من امل
الناس لعموم أدلة وجوب صالة اجلامعة وأدائها يف املـساجد وملـا ورد يف حـق 
املتخلف عن الصالة يف املساجد من وعيد, وكون صـالتكم يف املكتـب حتقـق 
مصلحة للعمل وحتافظ عىل وجود املوظفني باملكتب وقت صالة الظهر لـيس 

 ]. هـ ١١/١/١٤٠١:  بتاريخ٣٣٨٣: فتوى رقم. [ ذلكًعذرا لكم يف 
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بعـض النـاس مـن أن وجـوب الـصالة  ما يعتقده ومن املخالفات −١٢٥
 .مع اجلامعة خاص يف احلرض دون السفر

وجوهبـا ال خيـص باحلـرض : ( قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا تعـاىل
ًحافظ عليها حرضا وسفرا وال أخل هبـا يف الـسفملسو هيلع هللا ىلص والنبي  ًر أبـدا ثـم األدلـة ً

بعمومها تتناول السفر كام تتناول احلرض وال فرق, فإذا كـانوا مـسافرين اثنـني 
ًفأكثر فيصلون مجاعة وال جيوز صالة الواحد منهم منفردا عن رفيقه يف السفر 

 .أو مجاعة
وهنا مـسألة وهـي أن املـسافر يـأيت املـسجد وهـو مـن أهـل : ًثم قال أيضا

ب عليه األربع وذلك إذا دخـل املـسجد وال رفقـة الركعتني بعض األحيان جت
 عـىل الـسنة, فـال ينفـرد الواجـب مقـدمله فيتعني عليه فعلها مع اجلامعة, فـإن 

ًويصيل ركعتني فإن اهللا فرض اجلامعة حرضا وسـفرا وعـىل القـول اآلخـر إهنـا  ً
  ].٢٦٦−٢٦٥/ ٢: فتاوى حممد بن إبراهيم) [ رشط فيكون آكد وأبلغ 

 وأمهها وقد تـساهل فيهـا بعـض مـن النـاس م األخطارومن أعظ −١٢٦
ًوهــو كــون أحــد الــزوجني ال يــصيل أبــدا وقــد أقيمــت عليــه احلجــة وتعمــد 
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 .اإلرصار عىل عدم الصالة بالكلية دون عذر
قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل يف جـواب 

ًمدا كـافر كفـرا أكـرب يف أصـح سؤال عن تارك الصالة الذي يرتك الصالة متع ً
ًقويل العلامء إذا كان مقرا بوجوهبا فـإن كـان جاحـدا لوجوهبـا فهـو كـافر عنـد  ً

اإلســالم وعمــوده الــصالة رأس األمــر « : ملسو هيلع هللا ىلص مجيــع أهــل العلــم لقــول النبــي 
أخرجه اإلمـام أمحـد والرتمـذي بإسـناد . [  » وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا

 ].صحيح 
. [ »  الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفـرالعهد « : ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله 

وألن اجلاحـد لوجوهبـا ] أخرجه اإلمـام أمحـد وأهـل الـسنن بإسـناد صـحيح 
وإلمجاع أهل العلم واإليامن, فكان كفره أكرب وأعظم من مكذب هللا ولرسوله 

ني ًهتاونا وعىل كال احلالني فالواجب عىل والة األمـور مـن املـسلمكفر تاركها 
أن يــستتيبوا تــارك الــصالة فــإن تــاب وإال قتــل لألدلــة الــواردة يف ذلــك, 
والواجب هجر تارك الصالة ومقاطعته وعـدم إجابـة دعوتـه حتـى يتـوب إىل 
اهللا من ذلك مع وجوب مناصحته ودعوتـه إىل احلـق وحتـذيره مـن العقوبـات 



 QUT الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

. [  عليـهاملرتتبة عـىل تـرك الـصالة يف الـدنيا واآلخـرة لعلـه يتـوب فيتـوب اهللا
  ].٩٣كتاب الدعوة صفحة 

يقــول ) الــصالة خــري مــن النــوم : (   يف أذانــهعنــدما يقــول املــؤذن −١٢٧
 .صدقت وبررت: بعض من يتابعه

إذا سـمعتم املـؤذن  « :ملسو هيلع هللا ىلص والسنة أن يقول كام يقول املـؤذن لعمـوم قولـه 
 . إلخ» .. فقولوا مثل ما يقول

ال حـول وال : فيقول) فالح  حي عىل ال–حي عىل الصالة : ( إال يف قوله
 .قوة إال باهللا, كام ورد يف نص احلديث الصحيح

 .وعىل هذا فيقول املتابع للمؤذن الصالة خري من النوم كام يقول املؤذن
: ( للـصالة قـالً أيضا أن بعض الناس إذا قـام ومما يتعلق باإلقامة −١٢٨

 .وهذا خالف السنة) قائمني هللا طائعني 
قيم يف إقامته كام يتابع األذان ثـم يقـول بعـدها كـام يقـول والسنة متابعة امل

بني كـل أذانـني صـالة : (  بقولهًسمى   اإلقامة أذاناملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان; ألن النبي 
(. 
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يـسمع ً املتعلقـة بـاألذان أيـضا أن بعـضهم عنـدما ومن املخالفات −١٢٩
 ) .وحي اهللا ذكر اهللا : ( أول األذان يقول

ال حول : ع املؤذن يف أذانه ويقول عند احليعلتنيوالسنة يف ذلك أن يتاب* 
.. اللهـم رب هـذه الـدعوة التامـة: ثم يقول بعد فراغ املـؤذن. وال قوة إال باهللا

 .إلخ
:  أن بعض املؤذنني يقول بعد احليعلتني:ومن املخالفات يف األذان −١٣٠

وهـذه الزيـادة مـن البـدع املحدثـة . حي عىل خري العمل, حي عىل خري العمل
 .يف تعليمه للمؤذننيملسو هيلع هللا ىلص التي ال تثبت عن النبي 

 مل – حـي عـىل خـري العمـل –وهـذه اللفظـة : قال البيهقي رمحه اهللا تعـاىل
ًفيام علم بالال وأبا حمذورة ملسو هيلع هللا ىلص تثبت عن النبي  ونحن نكـره الزيـادة فيـه وبـاهللا ّ

  ].١/٤٢٥سنن البيهقي الكربى . [ التوفيق
اللهـم أحـسن : ( لصالة قولـه إذا أقيمت ايسمع من بعض الناس −١٣١

. بل إن بعضهم إذا مل يقلها يف أثناء اإلقامة قاهلا قبل التكبري) وقوفنا بني يديك 
 .وهذا خالف السنة
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اللهم رب هذه الـدعوة : ( بل السنة أن يتابع املقيم يف إقامته فإذا فرغ قال
ًآت حممـدا الوسـيلة والفـضيلة وابعثـه مقامـا التامة والـصالة القائمـة  ًحممـودا ً

 ) .الذي وعدته 
اللهـم : (  أن يتـابع املـؤذن يف أذانـه ويقـولالسنة ملن سـمع النـداء −١٣٢

ًرب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفـضيلة وابعثـه 
ًمقاما حممودا الذي وعدته  ً. ( 

اللهـم رب هـذه الـدعوة : حـني يـسمع النـداءمن قـال « : ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي 
 ].أخرجه البخاري . [ »  إلخ حلت له شفاعتي يوم القيامة.. التاة

هذا هو السنة يف الدعاء لكن يزيد بعض الناس عىل هذا احلديث زيادات 
 :فمن تلك الزياداتملسو هيلع هللا ىلص ال تصح عن النبي 

أخرجهـا ) [ اللهم إين أسألك بحـق هـذه الـدعوة : ( يقول بعضهم: ًأوال
اللهم رب هذه : والسنة ]. ١/٢٦١ :إرواء الغليل: انظر. البيهقي وهي شاذة

 .الدعوة التامة
إرواء : انظـر. شـاذة ومدرجـة[ ) ًآت سيدنا حممدا ( : يقول بعضهم: ًثانيا
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 .. ) .ًآت حممدا( والسنة  ] ١/٢٦١: الغليل
ًاللهــم آت حممــدا الوســيلة والفــضيلة والدرجــة : (  يقــول بعــضهم:ًثالثــا

 ) . الدرجة العالية الرفيعة (والسنة دون ذكر  )٩() العالية  الرفيعة 
: انظــر) [ إنــك ال ختلــف امليعــاد : ( يزيــد بعــضهم يف آخــر الــدعاء: ًرابعــا

 .ملسو هيلع هللا ىلص والسنة تركها; ألهنا مل تثبت عن النبي  ]. ١/٢٦٠إرواء الغليل 
وهــذه ) . يــا أرحــم الــرامحني : ( يزيــد بعــضهم يف آخــر الــدعاء: ًخامــسا

 .فالسنة تركها  ) ١٠(ليست يف يشء من طرق احلديث الزيادة 
 حينام ينتهي من أذان الفجر وبعـدما يـدعو الـدعاء بعض املؤذنني −١٣٣

 .فام حكم ذلك?) صلوا هداكم اهللا ( املأثور يقول يف مكرب الصوت 
 :وقد أجابت اللجنة الدائمة عىل هذا السؤال بام نصه

ة ًيف األذان عىل ما ثبت رشعـا يف صـفة األذان وأن الزيـادينبغي االقتصار 
انظـر الـسؤال واجلـواب يف جملـة . [ واهللا أعلـم. عىل ذلـك مـن قبيـل االبتـداع

                                                 
  .١/٢٦١اء الغليل إرو: انظر . ٥٠:  جاء يف السنن املبتدعات أن هذه الزيادة بدعة ص−٩

يا أرحم الرامحني : وزاد الرافعي يف املحرر يف آخره: (  قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل−١٠
  .١/٢١٠: التلخيص احلبري) . ًوليست أيضا يف يشء من طرقه 
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  ].٥٨−١٧/٥٧: البحوث
) ال إلـه إال اهللا : (  إذا قـال املـؤذن يف آخـر اإلقامـةكثري من الناس −١٣٤

 ) .ًحقا ال إله إال اهللا : ( قالوا
: (  ذلكوالسنة أن يقال مثل ما يقول املؤذن يف أذانه وإقامته ثم يقول بعد

ًاللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممـدا الوسـيلة والفـضيلة 
ًوابعثه مقاما حممودا الذي وعدته  ً. ( 

 :جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه* 
كام يقول املقيم; ألهنا أذان ثـان فتجـاب لإلقامة يقول السنة أن املستمع ( 

حـي عـىل الـصالة حـي عـىل :  قول املقيمكام جياب األذان ويقول املستمع عند
الة مثـل صقـد قامـت الـ: ال حول وال قوة إال باهللا, ويقول عند قولـه: الفالح

قوله وال يقول أقامها اهللا وأدامها; ألن احلديث يف ذلك ضعيف وقد صح عن 
 نحو وهذا . »  املؤذن فقولوا مثل ما يقولإذا سمعتم « : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
ًامة; ألن كال منهام يسمى أذانا ثم يصيل عـىل النبـي األذان واإلق بعـد قـول ملسو هيلع هللا ىلص ً

.. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة: ال إله إال اهللا, ويقول: املقيم
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ًوال نعلــم دلــيال يــصح يــدل عــىل ذكــر يشء مــن : األذانكــام يقــول بعــد . إلــخ
وبـاهللا التوفيـق . ذكـراألدعية بني انتهاء اإلقامة وقبل تكبرية اإلحرام سوى ما 

: جملــة البحـــوث اإلســـالمية. [ وصــىل اهللا عـــىل نبينــا حممـــد وآلــه وصـــحبه
٢٤٩−٦/٢٤٨.[  

أن :  يف أثنـاء القنـوت وغـريه, ومثـال ذلـكرفع الصوت بالـدعاء −١٣٥
يدعو اإلنسان يف قنوته ثم يرفع صوته يف بعض اجلمل الدعائيـة والـسنة عـدم 

 .الرفع
ــاىل*  ــال تع ــوا ر(( : ق َادع ُ ــدين ْ ــه ال حيــب املعت ــة إن ــرضعا وخفي ــم ت َبك ْ ُّ ُ َ َ َِّ َِ َّ َُْ ُ ً َِ ً ْ ُ ُّ ْ ُ

  .]٥٥:األعراف))[
يكــره رفــع الــصوت : قــال ابــن جــريج: .. قــال ابــن كثــري رمحــه اهللا تعــاىل

والنداء والصياح يف الدعاء ويـأمر بالتـرضع واالسـتكانة ثـم روى عـن عطـاء 
يف الـدعاء ال يف ) عتـدين إنـه ال حيـب امل: ( اخلراساين عن ابـن عبـاس يف قولـه

  ].٢/٢٣٩: تفسري ابن كثري. [ غريه
كنا مـع رسـول اهللا : وعن أيب موسى األشعري ريض اهللا تعاىل عنه قال* 
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: ملسو هيلع هللا ىلص فكنا إذا أرشفنا عىل واد هللنا وكربنا وارتفعت أصواتنا فقـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
إنه معكـم ًاربعوا  عىل أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا يا أهيا الناس « 

فيــه : قــال الطــربي:  قــال احلــافظ ابــن حجــر رمحــه اهللا تعــاىل.»  ســميع قريــب
كراهية رفع الصوت بالـدعاء والـذكر, وبـه قـال عامـة الـسلف مـن الـصحابة 

  ].٦/١٣٥: فتح الباري. [ والتابعني
 ما حيدث مـن بعـض األئمـة يف أثنـاء دعـاء :ً ومن املخالفات أيضا−١٣٦

) ًحسبي به كفيال : ( و التكلم بضمري املتكلم مثلالقنوت من ختصيص نفسه أ
 .أو خيص نفسه بالدعاء دون اآلخرين) ًحسبي به وكيال ( أو 

ًوإن كــان إمامــا فيــذكر بلفــظ : ( .. قــال اإلمــام البغــوي رمحــه اهللا تعــاىل
) [ اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وبارك لنا وقنا وال خيص نفـسه بالـدعاء : اجلمع

  ].٣/١٢٩: رشح السنة
يـدعو بـصيغة اجلمـع : ( وقال الشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل يف جـواب لـه

. [ إلـخ; ألنـه يـدعو لنفـسه وللمـأمومني.. اللهم اهدنا فـيمن هـديت: فيقول
 ]. من رسالة صالة الرتاويح ٤١: ص
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 ما حيـصل مـن بعـض األئمـة مـن إطـالتهم :ً ومن املخالفات أيضا−١٣٧
 .الدعاء يف القنوت إطالة واضحة

 .وهنا تكون املشقة فيحصل الرضر واحلرج
أحدكم للنـاس إذا صىل « : بمراعاة حال املصلني فقالملسو هيلع هللا ىلص وقد أمر النبي 

فليخفــف فــإن فــيهم الــضعيف والــسقيم والكبــري وإذا صــىل أحــدكم لنفــسه 
 ].رواه البخاري ومسلم . [ » فليطول ما شاء 

ن أطيلهـا فأسـمع يف الصالة وأنا أريد أإين ألدخل « : وورد يف احلديث* 
رواه . [»  بكــاء الــصبي فــأجتوز يف صــاليت ممــا أعلــم مــن شــدة وجــد أمــه عليــه

 ].البخاري ومسلم 
 .فإنه أكمل الناس صالةملسو هيلع هللا ىلص وضابط التخفيف هو مراعاة صالة النبي * 

ــة القنــوت: ( قــال البغــوي رمحــه اهللا تعــاىل : املجمــوع.. ) . [ يكــره إطال
٣/٤٤١.[  

 بعد فراغهم من الدعاء من مسح الوجـه يف ما يفعله بعض الناس −١٣٨
يف ملسو هيلع هللا ىلص القنوت وغريه, فهذا املسح حيتاج إىل دليل صـحيح رصيـح عـن النبـي 
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 .ذلك
يديـه يف ملسو هيلع هللا ىلص وأما رفـع النبـي : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جواب له

الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثرية صحيحة, وأمـا مـسح وجهـه بيديـه فلـيس  
 ) .واهللا  أعلم .  حديثان ال يقوم هبام حجةعنه فيه إال حديث أو

 إذا ركع صوب نظره إىل موضع قدميه وبعـضهم إذا  بعض الناس−١٣٩
 .جلس يف صالته صوب نظره إىل حجره

أنــه ينظــر يف صــالته إىل ملسو هيلع هللا ىلص وهــذا خــالف الــسنة, وقــد ثبــت عــن النبــي 
 .موضع سجوده

وده وإن شـاء إال إن كان يف التشهد فله اخليار إن شاء نظر إىل موضع سج
 .نظر إىل سبابته

 إذا سلم من صالته ورشع يف األذكار التي تقال  إن بعض املصلني−١٤٠
تباركت وتعاليـت يـا ذا اجلـالل : فيقول) وتعاليت ( عقب الصالة يزيد كلمة 
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 )١١(.»  يا ذا اجلالل واإلكرامتباركت « : ملسو هيلع هللا ىلص واإلكرام, والثابت عن املصطفى 
مــا حيــصل مــن :  بعــض النــاس ســنةهاومــن األمــور التــي يعتقــد −١٤١

ــة  ــه إذا قــرأ آي ــر الــصالة فإن ــدما يــرشع يف األذكــار التــي تقــال دب بعــضهم عن
ُاهللاَُّ ال إله إال هو احلي القيوم (( : الكريس ُّ َُّ َ ََ ْ َْ ُ َّ ِ  قرأ اآليتني التي ]٢٥٥:البقرة ))[..ِ

 .بعدها ويظن أهنام تابعتان آلية الكريس 
يس آيــة مــستقلة لكــن اعتــاد عــىل زيــادة وبعــضهم يعــرف أن آيــة الكــر* 

 .اآليتني التي بعدها
والسنة يف ذلك االقتصار عىل آيـة الكـريس وحـدها حلـديث أيب أمامـة * 

آيـة الكـريس يف من قرأ « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : الباهيل ريض اهللا تعاىل عنه قال
طـرباين رواه ال. [  )١٢(» دبر كل صالة مل حيل بينـه وبـني دخـول اجلنـة إال املـوت 

 ].وابن حبان وغريمها 

                                                 
( والناس يزيدون فيه :  قال العجلوين يف كشف اخلفاء عند كالمه عن احلديث قال اإلمام النجم−١١
  ] .١/١٨٦: كشف اخلفاء[ هـ .أ) . اليت وتع
  .٩٧٢:  وانظر للفائدة السلسلة الصحيحة حديث رقم−١٢
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:  التي يقـع فيهـا بعـض النـاس قـوهلم دبـر الـصالة ومن الزيادات−١٤٢
أسـتغفر اهللا : أستغفر اهللا مخس مرات وقد تزيد ثم يقول بعد ذلك مرة سادسة

العظــيم اجلليــل التــواب الــرحيم, ويــستمر أولئــك عــىل هــذه األلفــاظ طيلــة 
 .أعامرهم

ًمـود دائــام وصـاحبه مـأجور وقـد جعــل اهللا إن ذكـر اهللا حم: وهنـا يقـال* 
َالـذين آمنـوا وتطمـئن قلـوهبم بـذكر اهللاَِّ أال (( ًالذكر سـببا لطمأنينـة القلـوب  ِ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ َُ َُّ ُّْ َ ََ ُ

ُبذكر اهللاَِّ تطمئن القلوب  ُُّ ُْ ِْ َِ َ ِ ْ  .]٢٨:الرعد))[ِ
 ال يـزال« : أمتـه عـىل كثـرة الـذكر فقـال ألحـدهمملسو هيلع هللا ىلص وقد حث النبـي * 

رواه أمحد والرتمذي يف الـدعوات عـن عبـد اهللا . [ »  ًطبا من ذكر اهللالسانك ر
 ] .بن برس ريض اهللا تعاىل عنه 

ًمكانـا ملسو هيلع هللا ىلص ًلكن مـع هـذا كلـه فأفـضل الـذكر ماكـان موافقـا هلـدي النبـي 
ْلقد كان لكـم يف رسـول اهللاَِّ أسـوة حـسنة ملـن (( ًوزمانا; ألنه قدوتنا وأسوتنا  َ ََِ ٌ َ ََ َ ْ ُ َ ٌْ ُْ ِ ِ ُ َ ََ

ًن يرجو اهللاََّ واليوم اآلخر وذكر اهللاََّ كثريا َكا ِ َِ ََ َ َ َْ ََ ْ َ َ ُ   .]٢١:األحزاب))[َْ
إذا انـرصف مـن صـالته اسـتغفر ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي : وبناء عىل ما سبق فيقال
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الـسالم ومنـك الـسالم تباركـت يـا ذا اجلـالل اللهـم أنـت « : ًاهللا ثالثا ثـم قـال
  .» مذا اجلالل واإلكرا «: ويف لفظ. »  واإلكرام

أسـتغفر اهللا : أما االستغفار فقد وصفه راويـه اإلمـام األوزاعـي بقولـه* 
 ].رواه مسلم . [ أستغفر اهللا
 إذا انرصف من صالته وقال الـدعاء املـأثور الثابـت بعض الناس −١٤٣

ومنــك الــسالم تباركــت يــا ذا اجلــالل اللهــم أنــت الــسالم « : ملسو هيلع هللا ىلص عــن النبــي 
 ) .ليك يعود السالم أو وإليك السالم وإ: ( يزيد يف آخره. »  واإلكرام

 :وقد أجابت اللجنة الدائمة عن ذلك وجاء يف جواهبا* 
أن األصل يف األذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراهتا ( 

وكيفياهتا فال ينقص منها وال يزاد عليها وال يغـري يف كيفياهتـا والـذي ثبـت يف 
ومنــك الــسالم اللهــم أنــت الــسالم « : كتــب الــسنة مــن الــذكر هبــذه الــصيغة

. »  تباركت ذا اجلالل واإلكرام« : ويف رواية. »  تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
 ].رواه مسلم [ 

إذا فــرغ مــن ملسو هيلع هللا ىلص  بالــصالة عــىل النبــي بعــض النــاس يرفــع صــوته −١٤٤
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 .الصالة فريضة كانت أو نافلة وبعضهم خيص ذلك بصالة الفجر
 :تاءويف جواب للجنة اإلف* 
األصل يف العبادات التوقيف فال جيوز ألحد أن يتعبـد بـام مل يـرشعه اهللا ( 

ــه اهللاَُّ  ((: لقولــه ســبحانه ــأذن ب ِأم هلــم رشكــاء رشعــوا هلــم مــن الــدين مــا مل ي ِِ ْ َ ْ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ِْ ِّ ُ َُ َُ َ ََ َُ َ
  .]٢١:الشورى))[

. [ »  يف أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو ردمن أحـدث « : ملسو هيلع هللا ىلص ولقول النبي 
ًعمـال لـيس عليـه أمرنـا من عمـل « :  ويف لفظ ملسلم].ه البخاري ومسلم روا

من أفضل العبادات ولكنها باهليئة ملسو هيلع هللا ىلص والسالم عىل النبي والصالة . » فهو رد 
وال خلفـاؤه الراشـدون ملسو هيلع هللا ىلص وبالطريقة التي ذكرت يف السؤال مل يعملها النبي 

 غريهـا, واخلـري وال بقية أصحابه ريض اهللا عنهم بعـد صـالهتم ال الفجـر وال
كله يف اتباعهم وبذلك يعلم أن هذا العمل بدعة فال جيـوز فعلـه وال املـشاركة 

  ].٧٠:  ص١٧: جملة البحوث اإلسالمية. [ فيه
 أن بعضهم إذا عجز عن الوضوء والتيمم ترك  ومما يتعلق باملرىض−١٤٥

 هـذه ال أصيل بعدما يعافيني اهللا; ألنه يظن أن الصالة واحلالة: الصالة ويقول
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 .جتوز يف حقه
كثري من املرىض ال يستطيعون الوضوء ولـيس : قال الشيخ ابن عثيمني* 

عندهم تراب وال يستطيعون التيمم وربـام عـىل ثيـاهبم نجاسـة فتجـد الواحـد 
أصرب حتى يعافيني اهللا عز وجل وأتوضأ وأغسل ثيايب وما أشـبه : منهم يقول

 .ذلك
يك وما يـدريك فلعلـك متـوت مـن إن تأخري الصالة حرام عل: نقول هلم

 !.هذا املرض قبل أن تصيل?
فالواجب أن تصيل عىل حسب حالك ولو كان عليك نجاسة ال تـستطيع 

دروس وفتاوى . [ إزالتها ولو مل يكن عندك ماء تتوضأ به وال يمكن أن تتيمم
  ].٤١: يف احلرم املكي البن عثيمني ص

 عافانـا –أمـر الوسوسـة  التي يقع فيها بعـض النـاس ومن األمور −١٤٦
ً ونظرا خلطـورة هـذا األمـر عـىل صـالة املـسلم وعظـم أثـره عـىل –اهللا وإياكم 

ًنفسية املسلم أحببت أن أنقل كالما ألهل العلم حول هذا املبحث وقـد سـاق 
ذلك كله الشيخ حممد بن إبـراهيم رمحـه اهللا تعـاىل يف جـواب سـؤال عـن هـذا 



 QVX الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

السؤال عـن الوسوسـة يف الـصالة هـل كانـت وأما : قال رمحه اهللا تعاىل. األمر
أم ال? وهل تبطل الصالة? وهـل يعتـرب مـا يوحيـه ملسو هيلع هللا ىلص موجودة يف عهد النبي 

ًالــشيطان إىل املبــتىل هبــا مــن أن الــذهاب إىل املــساجد ريــاء هــل يعتــرب مــربرا 
 . من الوسوسة يف الصالةصللتخلف عن اجلامعة وكيف التوصل إىل اخلال

 وجود الوسوسة يف الصالة وعدم وجودهـا يف فاجلواب عنه من ناحية* 
أهنا بالوصف الذي ذكرتـه يف خطابـك مل توجـد يف عهـد النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عهد النبي 

الـدين موفـق : وال يف عهد أصحابه ريض اهللا عنهم كام رصح به اإلمامـانملسو هيلع هللا ىلص 
وشيخ اإلسالم ابن تيمية فـيام روى عنـه ) ذم املوسوسني ( بن قدامة يف كتابه ا

 .يمتليمذه ابن الق
 .وأما السؤال عن الوسوسة هل تبطل الصالة?* 

ذم ( أن منهــا مــا يفــسد الــصالة, قــال ابــن قدامـــة يف : فــاجلواب عنــه
مــن أصــناف الوســواس مــا يفــسد الــصالة مثــل تكريــر بعــض ) املوسوســني 

ــات ــه يف التحي ــسالم. آت آت التحــي التحــي: الكلمــة كقول أس أس : ويف ال
فهذا تكريـر الكلـامت غـري . إياككك:  إياكويف. أكككرب: ويف التكبري. السالم
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معاين القراءة وأخرج اللفظ عن وضعه من غري رضورة, فهذا الظاهر بطـالن 
ًالصالة به, وربام كان إماما فأفسد صالة املأمومني, وصارت الصالة التي هي 

وما كان من ذلك ال يبطـل . ًأكرب الطاعات  أعظم إبعادا له عن اهللا من الكبائر
فهو مكروه, وإخراج القراءة عـن كوهنـا عـىل الوجـه املـرشوع عـدول الصالة 

وربام رفع صوته بـذلك . وصحابتهملسو هيلع هللا ىلص عن السنة ورغبة عن طريق رسول اهللا 
فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمة والوقيعة فيه, ومجع عىل نفسه طاعة إبلـيس 
وخمالفــة الــسنة, وارتكــاب رش األمــور وحمــدثاهتا, وتعــذيب نفــسه وإضــاعة 

 .انتهى املراد منه. قت وآذى نفسه وآذى املصلني وهتك عرضهالو
وأما السؤال عن اعتبار ما يوحيه الشيطان إىل بعض املبتلني بالوسوسة * 

 .من أن الصالة يف اجلامعة رياء
ــه*  ــاجلواب عن ــن : ف ــف ع ــيح التخل ــاره, وال يب ــوز اعتب ــك ال جي أن ذل

 .ملسو هيلع هللا ىلص ض عن هدي النبي إىل اإلعرااجلامعة, بل إنام هو من دعوة الشيطان 
فيها ملسو هيلع هللا ىلص فقد جاء عن النبي : وأما كيفية اخلالص من الوسوسة يف الصالة

من صحيحه عن عثامن بن أيب العاص ريض ) كتاب الطب ( ما رواه مسلم يف 
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إن الشيطان قد حال بيني وبني ! يا رسول اهللا: فقالملسو هيلع هللا ىلص أنه أتى النبي : اهللا عنه
شـيطان يقـال لـه ذاك « : ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهللا صاليت وبني قراءيت يلبسها عيل فقـال 

ففعلـت : قـال. ًخنزب, فإذا أحسست به فتعوذ باهللا واتفل عـىل يـسارك ثالثـا 
ــه اهللا عنــي: قــال. ذلــك ــاوى الــشيخ حممــد بــن [ ًخمتــرصا . هـــ . أ. »  فأذهب فت

   ].١٩٥ −٢/١٩١: إبراهيم
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 :عةمن املخالفات يف يوم اجلم −١

يوم اجلمعة واجب عىل غسل « : ملسو هيلع هللا ىلص ترك االغتسال, وقد قال النبي * 
أخرجه السبعة عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه, وعن . » كل حمتلم 

إذا جاء « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام قال
إذا أراد أحدكم أن « : وملسلم]. رواه اجلامعة . [ »  أحدكم اجلمعة فليغتسل

 . » يأيت اجلمعة فليغتسل 
حق عىل كل  «: قالملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه عن النبي * 

متفق . [ » ًمسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده
 ].عليه 
 يف يوم اجلمعة ختطي رقاب الناس ويكون هذا :ً ومن املخالفات أيضا−٢

 .ناء اخلطبةًغالبا يف أث

  

@pbÐÛb«òÈà¦a@@@@@@@@@
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جاء رجل يتخطى رقاب : عن عبد اهللا بن برس ريض اهللا تعاىل عنه قال* 
 فقد آذيت اجلس« : ملسو هيلع هللا ىلص خيطب فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص الناس يوم اجلمعة والنبي 

 .»  وآنيت
 فقال الرتمذي وقد اختلف أهل العلم يف حكم التخطي يوم اجلمعة* 

جلمعة وشددوا يف ذلك ًحاكيا عن أهل العلم أهنم كرهوا ختطي الرقاب يوم ا
 .وحكى أبو حامد يف تعليقه عن الشافعي الترصيح بالتحريم

 وغريهم – يعني شيخ اإلسالم –وأبو املعايل والشيخ واختار النووي * 
ليس ألحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل يف الصف إذا مل : حتريمه, وقال

 والتعدي حلدود يكن بني يديه فرجة ال يوم اجلمعة وال غريه; ألنه من الظلم
  ].٢/٤٨٩: هـ من حاشية الروض املربع. أ. [ اهللا

 . االحتباء يوم اجلمعة واخلطيب خيطب:ً ومن املخالفات أيضا−٣
هنى عن ملسو هيلع هللا ىلص إن رسول اهللا : عن معاذ بن أنس ريض اهللا تعاىل عنه قال

. رواه أمحد وأبو داود والرتمذي واحلاكم. [ احلبوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب
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هذا حديث صحيح اإلسناد : وقال احلاكم. هذا حديث حسن: الرتمذيقال 
 ].ووافقه الذهبي . ومل خيرجاه

االحتباء هو أن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه : قال ابن األثري يف النهاية* 
بثوب جيمعهام به مع ظهره ويشده عليها وقد يكون االحتباء باليدين عوض 

عن احلبوة يوم اجلمعة واإلمام أنه هنى  «: ومنه احلديث: ثم قال. عن الثوب
 . »  خيطب

هني عنها; ألن االحتباء جيلب النوم فال يسمع اخلطبة ويعرض طهارته * 
 ].من النهاية البن األثري . [ لالنتقاض

ًويضاف إىل  ما سبق أن االحتباء يسبب كشف العورة أحيانا خاصة * 
 .إذا كان ما حتت ثوبه من املالبس القصرية

 املتعلقة بيوم اجلمعة اعتقاد بعض الناس :ًمن املخالفات أيضا و−٤
 .فجر يوم اجلمعة. وجوب قراءة آمل تنزيل السجدة وهل أتى عىل اإلنسان
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آمل ( أنه كان يقرأ يف اجلمعة ملسو هيلع هللا ىلص وهذا اعتقاد خاطئ, فالذي ثبت عنه 
أخرجه البخاري عن أيب هريرة ) وهل أتى عىل اإلنسان ) ( تنزيل السجدة 

 .اهللا تعاىل عنه وكونه يقرأ ذلك يف فجر اجلمعة ال يلزم منه املداومةريض 
ًوليس يف احلديث ما يقتيض فعل ذلك دائام : قال ابن دقيق العيد* 

  ].٢/١٢٠: عمدة األحكام. [ ًاقتضاء قويا عىل كل حال فهو مسحتب
وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن الصالة يوم * 
 .بالسجدة هل جتب املداومة عليها أم ال?اجلمعة 

التي يف ) آمل تنزيل ( ليست قراءة . احلمد هللا: فأجاب رمحه اهللا تعاىل بقوله
السجدة وال غريها من ذوات السجود واجبة يف فجر اجلمعة باتفاق األئمة, 
ًومن اعتقد ذلك واجبا أو ذم من ترك ذلك فهو ضال خمطئ جيب عليه أن 

ال ينبغي املداومة عليها بحيث يتوهم : ثم قال. فاق األئمةيتوب من ذلك بات
. ًاجلهال أهنا واجبة, وأن تاركها ميسء بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوهبا

  ].٢٠٥−٢٠٤/ ٢٤: الفتاوى. [ واهللا  أعلم
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يقرأ السورتني كلتيهام فالسنة قراءهتام ملسو هيلع هللا ىلص النبي : وقال شيخ اإلسالم* 
 .بكامهلا
والرتيض عىل الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص  الصالة عىل النبي :ً أيضا ومن املخالفات−٥

 .ريض اهللا تعاىل عنهم واإلمام خيطب يف يوم اجلمعة
سئل الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه اهللا تعاىل عمن يصيل * 

ًويرتىض عن الصحابة ريض اهللا عنهم جهرا واإلمام خيطب يوم ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي 
 .اجلمعة

والرتيض حال اخلطبة من غري ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي اجلهر بالصالة : اجلواب
ًاخلطيب بدعة خمالفة للرشيعة منع منها طوائف من العلامء سلفا وخلفا وهلم  ً

 :فيها مأخذان
وال ملسو هيلع هللا ىلص أنه من حمدثات األمور التي مل تفعل يف عهد رسول اهللا : األول

 .ًعهد أصحابه ويف عهد التابعني ولو كان خريا لسبقونا إليه
حاديث ثبتت باألمر باإلنصات للخطبة فقد صح من أن األ: الثاين

لصاحبك إذا قلت « : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي 
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 قال يف كتاب الباعث عىل .»  واإلمام خيطب يوم اجلمعة أنصت فقد لغوت
إنام هي دعاء ومجيع األدعية ملسو هيلع هللا ىلص إن الصالة عىل النبي : إنكار البدع واحلوادث

 .وهذا مأخذ ثالث للمنع: قلت. ًاإلرسار دون اجلهر غالباالسنة فيها 
 إذا دخل املسجد اجلامع ألداء صالة اجلمعة ووجد  أن بعض الناس−٦

املؤذن يؤذن األذان الثاين أخذ يف متابعة األذان ثم إذا فرغ من املتابعة رشع يف 
 .أداء حتية املسجد وقد رشع اخلطيب يف ابتداء اخلطبة

ك قد حرص عىل حتصيل السنة لكنه فرط يف استكامل وهذا يفعله ذا* 
الواجب عىل وجهه مع قدرته عليه وذلك أن متابعة األذان سنة واستامع 

 .اخلطبة واجب
ومما يؤكد ذلك أي أن الداخل إىل اجلامع مأمور بأن يتفرغ لسامع * 

واإلمام خيطب إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة « : ملسو هيلع هللا ىلص اخلطبة ما أمكنه, قوله 
 ] .رواه مسلم وأمحد وأبو داود . [ »  ركعتني وليتجوز فيهام فلريكع

فيه مرشوعية ) وليتجوز فيهام : ( قال الشوكاين رمحه اهللا تعاىل* 
  ].٣/٢٩٣: النيل. [ التخفيف لتلك الصالة ليتفرغ لسامع اخلطبة
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وصل صالة اجلمعة بصالة :  املتعلقة بيوم اجلمعة ومن املخالفات−٧
 .ل بينهام كالم أو نحوهبعدها دون أن يفص

صليت مع : ويدل لذلك ما ورد عن السائب بن أخت نمر أنه قال
معاوية اجلمعة يف املقصورة فلام سلم اإلمام قمت يف مقامي فصليت فلام 

ال تعد ملا فعلت إذا صليت اجلمعة : دخل ريض اهللا تعاىل عنه أرسل إيل فقال
أمرنا بذلك أن ال ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا فإن رسول. فال تصلها بصالة حتى تكلم أو خترج

أخرجه اإلمام مسلم يف . [ توصل صالة بصالة حتى نتكلم أو نخرج
 ].صحيحه 

والسنة أن يفصل بني : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل* 
هنى ملسو هيلع هللا ىلص أنه « : يف الصحيحملسو هيلع هللا ىلص الفرض والنفل يف اجلمعة وغريها كام ثبت عنه 

 فال يفعل ما يفعله .»   بقيام  أو كالمأن توصل صالة بصالة حتى يفصل بينهام
ملسو هيلع هللا ىلص كثري من الناس; يصل السالم بركعتي السنة فإن هذا ركوب لنهي النبي 

ويف هذا من احلكمة التمييز بني الفرض وغري الفرض كام يميز بني العبادة 
  ].٢٠٣−٢٤/٢٠٢: جمموع الفتاوى. [ وغري العبادة
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ً بعد األذان األول, وغالبا ما  صالة ركعتني:ًومما يتعلق باجلمعة أيضا −٨
يكون ذلك يف احلرمني فال يكاد املؤذن ينتهي من أذانه األول حتى هيب 
ًاجلميع قياما إال من شاء اهللا تعاىل ليصلوا ركعتني وليت األمر وقف عند هذا 
ًاحلد بل بلغ ذلك إىل أن ينكر املصيل عىل اجلالس, ونسوق كالما نفيسا البن  ً

 :ضوعنا هذااحلاج يتعلق بمو
وينهى الناس عام أحدثوه من الركوع بعد األذان األول : قال رمحه اهللا

للجمعة; ألنه خمالف ملا كان  عليه السلف رضوان اهللا عليهم; ألهنم كانوا 
فمنهم من كان يركع حني دخوله املسجد وال يزال كذلك حتى : عىل قسمني

ومنهم من كان يركع يصعد اإلمام املنرب فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم, 
ًوجيلس حتى يصيل اجلمعة ومل حيدثوا ركوعا بعد األذان األول وال غريه فال 
املتنفل يعيب عىل اجلالس وال اجلالس يعيب عىل املتنفل, وهذا بخالف ما هم 

 .قاموا للركوع; يعني الصالةاليوم يفعلونه فإهنم جيلسون حتى إذا أذن املؤذن 
ا يفعله بعض الناس من التسوك يف أثناء  م:ً ومن املخالفات أيضا−٩

 .اخلطبة, والواجب ترك ذلك
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من اإلكثار يف من اخلطباء  ما يفعله كثري :ً ومن املخالفات أيضا−١٠
 .السجع يف أثناء اخلطبة وباألخص يف مجل الدعاء

ريض اهللا تعاىل عنهام مواله عكرمة وصية أوىص عبد اهللا بن عباس * 
ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ن الدعاء فاجتنبه فإين عهدت لسجع مفانظر ا: ( قال يف آخرها

: أخرجه البخاري وبوب عليه) [ وأصحابه ال يفعلون إال ذلك االجتناب 
 ].باب ما يكره من السجع يف الدعاء 

املكروه من السجع هو املتكلف; : قال الغزايل: قال احلافظ ابن حجر* 
أثورة كلامت متوازية لكنها ألنه ال يالئم الرضاعة والذلة, وإال ففي األدعية امل

  ].١٣٩/ ١١: من الفتح. [ غري متكلفة
 أن يقول أذكار عقب صالة اجلمعة ختالف  اعتاد بعض الناس−١١

 .األذكار املعروفة التي تقال أدبار الصلوات املفروضة
أدبار الصلوات املكتوبة ملسو هيلع هللا ىلص إن األذكار التي كان يقوهلا النبي : ويقال هلذا

 . لصالة دون أخرى ومن فرق عليه الدليلمل يرد فيها ختصيص
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: ( قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اهللا تعاىل يف جواب سؤال له* 
صالة اجلمعة ليس هلا أذكار خمصوصة تقال بعدها وإنام يقال بعدها ما يقال 

:  تاريخ١٢٧٤جملة الدعوة عدد ) . [ بعد سائر الصلوات من أذكار 
 ]. هـ ٢٤/٦/١٤١١

 ما  يالحظ عىل بعض املصلني يف أثناء اخلطبة :باجلمعة  ومما يتعلق−١٢
من كوهنم يسلمون عىل من كان عىل يمينهم أو شامهلم وربام يزيد يف السالم 

 .السؤال عن األهل واألوالد
ويالحظ هذا خاصة يف الذين يصلون خارج املسجد بسبب ضيق املكان 

صات يوم اجلمعة إذا وهم بفعلهم هنا قد وقعوا يف خالل السنة اآلمرة باإلن
 .كان اخلطيب خيطب

واإلمام خيطب . أنصت: لصاحبك يوم اجلمعةإذا قلت « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 
 ].رواه البخاري . [ » فقد لغوت 

 .وهلذا فعليهم أن يرتكوا الكالم مع بعضهم إىل فراغ اخلطيب من خطبته
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شها وإنفاق األموال  زخرفة املساجد ونق:ً ومن املخالفات أيضا−١
 .الطائلة يف تزويقها والتفنن يف أشكاهلا حتى تكاد تفقد جوها الروحاين

أخرج احلكيم الرتمذي بسند حسنه الشيخ األلباين عن أيب الدرداء * 
إذا زخرفتم املساجد وحليتم « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ريض اهللا تعاىل عنه قال 

 .»  عليكم رمصاحفكم فالدما
 :يش يف كتابه إعالم الساجد بأحكام املساجدقال الزرك* 
 يكره زخرفتها ففي سنن أيب داود (: املسألة التاسعة والعرشون ما نصه−

 .»  ما أمرت بتشييد املساجد« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن ابن عباس قال
لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصارى, وعن أنس : قال ابن  عباس* 

وروى . »  الساعة حتى يتباهى الناس يف املساجدوم ال تق« : قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 
أكن : البخاري يف صحيحه أن عمر ريض اهللا عنه أمر ببناء املسجد وقال
إذا : الناس من املطر وإياك أن حتمر أو تصفر فتفتن الناس, وقال أبو الدرداء

pbÐÛb«†ub½a@@@@@@@@
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حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم, وقال عيل ريض اهللا 
  ].٣٣٧: ص. [ قوم إذا رفعوا مساجدهم فسدت أعامهلمإن ال: عنه

 . كثرة املساجد يف احلي الواحد:ً ومن املخالفات أيضا−٢
ومن تلك : قال السيوطي يف كتاب األمر باالتباع والنهي عن االبتداع* 

املحدثات كثرة املساجد يف املحلة الواحدة وذلك ملا فيه من تفريق اجلمع 
 عروة االنضامم يف العبادة وذهاب رونق وفرة وتشتيت شمل املصلني وحل

املتعبدين وتعديد الكلمة واختالف املشارب ومضادة حكمة مرشوعية 
اجلامعات أعني احتاد األصوات عىل أداء العبادات وعودهم عىل بعضهم 
باملنافع واملضارة باملسجد أو شبه املضارة أو حمبة الشهرة والسمعة ورصف 

 .هـ . أ. فيهاألموال فيام ال رضورة 
 فإن الصالة عىل تلك الفرش مذهبة : الصالة عىل الفرش املزخرفة −٣

 .الرسحانوللخشوع جملبة للسهو 
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ما حكم : وقد ورد سؤال إىل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وهذا نصه
الصالة عىل السجادة التي فيها صور املساجد والقباب التي عىل القبور 

 .واملنارات وأمثلها?
 :أجابت اللجنة بام ييلو* 

إن تصوير ما ليس فيه روح جائز والصالة عىل السجادة التي فيها صور 
ما ال روح فيها ال جتوز, ملا يف ذلك من شغل املصيل يف صالته لكنها صحيحة 

دعاه بعد ملسو هيلع هللا ىلص ملا رواه أمحد وأبو داود من طريق عثامن بن طلحة أن النبي 
 الكبش حني دخلت البيت فنسيت إين كنت رأيت قرين: دخوله الكعبة فقال
فخمرها فإنه ال ينبغي أن يكون يف قبلة البيت يشء  )١٣( أن آمرك أن ختمرمها

لعائشة   )١٤(كان قرام: وروى أمحد والبخاري من طريق أنس قال. يلهي املصيل
أميطي عني قرامك هذا فإنه ال « : ملسو هيلع هللا ىلص قد سرتت به جانب بيتها فقال هلا النبي 

 .»  اليتتزال تعرض يل يف ص

                                                 
 .ًوقيل للخمر مخرا; ألهنا تغطي العقل. التغطية:  التخمري−١٣
  ]٤/٤٩: النهاية البن األثري. [ الصفيق من صوف ذي ألوان: السرت الرقيق, وقيل:  القرام−١٤
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وذلك كاإلعالن عن :  داخل املساجد وضع اإلعالنات التجارية−٤
ًطلب مبنى صفته كذا وكذا ليكون مدرسة أو مستوصفا أو غري ذلك 
كاإلعالنات عن مؤسسات خاصة بنقل احلجاج مع جتهيز املسكن واملأكل 

 .املساجدواملرشب, فإن ذلك يتناىف مع مكانة 
 .ًاذ املسجد طريقا اخت:ًومن املخالفات أيضا −٥

: وقد جاء النهي عن ذلك فعن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام قال
 .»  ًال تتخذوا املساجد طرقا إال لذكر اهللا أو صالة« : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا 

 اختاذ ساعات ذات أجراس ناقوسية هلا دقات :ً ومن املخالفات أيضا−٦
−٨٣: رأة املسلمة لأللباينحجاب امل. [ منتظمة كدقات نواقيس النصارى

٨٤.[ 
ً اجلهر بالقراءة يف املسجد مما يسبب إخالال :ً ومن املخالفات أيضا−٧

 .لصالة املصيل وقراءة القارئ
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سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن مسجد يقرأ فيه القرآن * 
والتلقني بكرة وعشية ثم عىل باب املسجد شهود يكثرون الكالم ويقع 

 .التشويش عىل القراء فهل جيوز ذلك أم ال?
ليس ألحد أن يؤذي أهل املسجد أو أهل :  تعاىل بقولهفأجاب رمحه اهللا

الصالة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت املساجد له فليس 
ًألحد أن يفعل يف املسجد وال عىل بابه أو قريبا منه ما يشوش عىل هؤالء بل 

أهيا « : عىل أصحابه وهم يصلون وجيهرون بالقراءة فقالملسو هيلع هللا ىلص بي قد خرج الن
فإذا كان قد . »  س كلكم يناجي ربه فال جيهر بعضكم عىل بعض بالقراءةالنا

هني املصيل أن جيهر عىل املصيل فكيف بغريه, ومن فعل ما يشوش به عىل أهل 
 .واهللا أعلم. املسجد أو فعل ما يفيض إىل ذلك منع من ذلك

روى البخاري عن أنس ريض .  البزاق يف املسجد:ملخالفات ومن ا−٨
 .»  يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنهاالبزاق « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : اهللا عنه قال
 .وهو أخف من البزاق. » التفل« : ولفظ مسلم
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إنام يكون خطيئة إذا مل يدفنه وأما من أراد دفنه : قال القايض عياض* 
 .فال

لعل هذه املالحظة : بن جربين رمحه اهللا تعاىلقال شيخنا عبد اهللا * 
ن املساجد مفروشة مبلطة وهبا مناديل وقد إمفقودة أو قليلة يف هذه األزمنة ف

 .فقه الناس حرمتها ومن فيها إال ما شاء اهللا
واملراد بدفنها : قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف رياض الصاحلني* 

ًإذا كان املسجد ترابا أو رمال قال أبو املحاسن الروياين يف .  فيوارهيا حتت ترابهً
املراد بدفنها إخراجها من املسجد, أما إذا كان املسجد : وقيل) البحر ( كتابه 

ًمبلطا أو جمصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغريه كام يفعله كثري من اجلاهلني  ً
 من فعل فليس ذلك بدفن بل زيادة يف اخلطيئة وتكثري للقذر يف املسجد وعىل

انتهى من رياض . [ ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غريه أو يغسله
 ].الصاحلني 

 . اجللوس يف املسجد بدون أداء حتيته:ً ومن املخالفات أيضا−٩



 QYR الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب قتادة ريض اهللا تعاىل عنه أنه دخل املسجد فوجد النبي * 
رأيتك : ركع? قالما منعك أن ت: ًجالسا بني أصحابه فجلس معهم فقال

فإذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى « : قال. ًجالسا والناس جلوس
 ].أخرجه البخاري بدون القصة وهو رواية ملسلم . [ »  يركع ركعتني

 :ويرد هنا مسائل
لو جلس قبل أن يصيل لنسيان, فعليه يف هذه احلالة أن : املسألة األوىل* 

 .يقوم ويأيت بالتحية
 :يثانويدل لذلك حد

جاء سليك « : عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنهام قال: األول
قائم عىل املنرب فقعد سليك قبل أن يصيل ملسو هيلع هللا ىلص الغطفاين يوم اجلمعة ورسول اهللا 

أخرجه البخاري . [ »  قم فاركهام: فقال. ال: أصليت ركعتني? فقال: فقال
  ].ومسلم واللفظ ملسلم 

وهو ملسو هيلع هللا ىلص يض اهللا تعاىل عنه أنه جاء إىل النبي عن أيب ذر ر: الدليل الثاين
. ال: أركعت ركعتني? قال« : ملسو هيلع هللا ىلص جالس يف املسجد فجلس فقال له النبي 
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أن حتية املسجد ال : أخرجه ابن حبان وترجم عليه. [ » قم فاركهام: قال
  ].تفوت باجللوس

إذا أراد اجللوس يف املسجد وكان الوقت وقت هني عن : املسألة الثانية* 
 .الة فهل يصيل التحية أو جيلس بدون صالةالص

فالصحيح يف هذه املسألة أنه يصيل حتية املسجد, وقد وجه إىل الشيخ 
يف هذه : العالمة ابن باز سؤال هبذا املعنى فأجاب حفظه اهللا تعاىل بام نصه

املسألة خالف بني أهل العلم والصحيح أن حتية املسجد مرشوعة يف مجيع 
دخل أحدكم إذا « : ملسو هيلع هللا ىلص فجر وبعد العرص لعموم قوله األوقات حتى بعد ال

متفق عىل صحته, وألهنا من ذوات . » املسجد فال جيلس حتى يصيل ركعتني 
أهنا تفعل يف األسباب كصالة الطواف وصالة اخلسوف والصواب فيها كلها 

يف صالة ملسو هيلع هللا ىلص أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض لقول النبي 
ً عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصىل أية ساعة يا بني« : الطواف

أخرجه اإلمام أمحد وأصحاب السنن بإسناد صحيح . [ »  شاء من ليل أو هنار
.[  
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إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا « : يف صالة الكسوفملسو هيلع هللا ىلص  ولقوله 
 ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف

من نام عن الصالة أو نسيها « : ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله ]متفق  عىل صحته . [ » ما بكم 
 .»  فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك

وهذه األحاديث تعم أوقات النهي وغريها وهذا القول هو اختيار شيخ 
اإلسالم ابن تيمية وتليمذه العالمة ابن القيم رمحة اهللا عليهام واهللا ويل 

 ] .انتهى جواب سامحته بحروفه . [ التوفيق
 . إنشاد الضالة يف املسجد:ً ومن املخالفات أيضا−١٠
ًأخرج مسلم يف صحيحه عن بريدة ريض اهللا تعاىل عنه أن رجال نشد * 

دت إنام ال وج «: ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي . من دعا إىل اجلمل األمحر: يف املسجد فقال
 .» بنيت املساجد ملا بنيت له 

من وجد ضالتي, وهو : أي)  دعا إىل اجلمل األمحر من: ( ومعنى قوله
 .اجلمل األمحر فدعاين إليه
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أنه ملسو هيلع هللا ىلص ًوأخرج مسلم أيضا عن أيب هريرة رض اهللا تعاىل عنه عن النبي * 
ال ردها اهللا عليك فإن : ًرجال ينشد ضالة يف املسجد فليقلمن سمع « : قال

 .»  املساجد مل تبن هلذا
 .لبيع والرشاء يف املساجدا: ًومن املخالفات أيضا −١١
إذا رأيتم « : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال* 

الرتمذي أخرجه . [ » من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا ال أربح اهللا جتارتك 
والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن اجلارود وابن السني واحلاكم 

 ].والبيهقي 
ً أن يتخذ الرجل مكانا معينا يف املسجد ال :ًفات أيضا ومن املخال−١٢ ً

 .ًيصيل إال فيه ويضيق ذرعا إذا سبق إليه
روى اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة واحلاكم عن عبد * 

هنى أن يوطن الرجل ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا « الرمحن بن شبل ريض اهللا تعاىل عنه 
 .» املكان يف املسجد كام يوطن البعري 
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: قال املروزي: رمحه اهللا تعاىل يف بدائع الفوائد ما نصهقال ابن القيم * 
ًكان أبو عبد اهللا يقوم خلف اإلمام فجاء يوما وقد جتاىف الناس أن يصيل أحد 

هنى أن يتخذ الرجل : يف ذلك املوضع فاعتزل وقام يف طرف الصف وقال
 . ]٨٢/ ٣: انتهى من البدائع. [ ريعمصاله مثل مربض الب

فانظر رمحك اهللا يتجاىف عن مكان قد أخيل له واليوم يضيق بعضهم * 
 .ًذرعا إذا سبقه أحد إىل مكانه

 . حجز مكان يف املسجد بسجادة أو نحوها:ً ومن املخالفات أيضا−١٣
من وأما ما يفعله كثري من الناس : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل* 

و غريها قبل ذهاهبم إىل املسجد فهذا تقديم مفارش إىل املسجد يوم اجلمعة أ
منهي عنه باتفاق املسلمني بل حمرم; ألنه غصب بقعة يف املسجد بفرش ذلك 
املفروش فيها ومنع غريه من املصلني الذين يسبقونه إىل املسجد أن يصيل يف 

 .ذلك املكان
واملأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إىل املسجد : ثم قال رمحه اهللا تعاىل* 

من جهة تأخره : ا قدم املفروش وتأخر هو فقد خالف الرشيعة من وجهنيفإذ
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وهو مأمور بالتقدم, ومن جهة غصبه لطائفة من املسجد ومنعه السابقني إىل 
املسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف األول ثم أنه يتخطى الناس إذا 

 .حرضوا
 :عاىلعن حجز األماكن للشيخ ابن سعدي رمحه اهللا توهناك فتوى * 
 !.سئل رمحه  اهللا تعاىل عن حكم التحجري يف املسجد?* 

اعلموا رمحكم اهللا أن التحجر يف املساجد : فأجاب رمحه اهللا تعاىل بقوله
ووضع العصا واإلنسان متأخر يف بيته أو سوقه عن احلضور ال حيل وال 
جيوز; ألن ذلك خمالف للرشع وخمالف ملا كان عليه الصحابة والتابعون هلم 

حث الناس عىل التقدم للمساجد والقرب من اإلمام ملسو هيلع هللا ىلص بإحسان فإن النبي 
ما يف النداء لو يعلم الناس « : بأنفسهم وحث عىل الصف األول وقال

 ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه – يعني من األجر العظيم –والصف األول 
تقدم وسبق  وال حيصل هذا االمتثال وهذا األجر العظيم إال ملن . » الستهموا

بنفسه وأما من وضع عصاه ونحوه وتأخر عن احلضور فإنه خمالف ملا حث 
عليه الشارع غري ممتثل ألمره, فمن زعم أنه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة 
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ًاملكان الفاضل بتحجره مكانا فيه وهو متأخر فهو كاذب بل من فعل هذا 
 ١٨٢: لفتاوى السعديةا. [ ًهـ خمترصا . أ. فاته األجر وحصل له اإلثم والوزر

.[ 
 أن يشغل الوقت الذي بني األذان واإلقامة  اعتاد بعض الناس−١٤

بالكالم مع الذي جيلس بجانبه فيضيع هذا الوقت الفاضل بالقيل والقال 
وكثرة السؤال يف أمور الدنيا فيزعجون من يصيل ومن يقرأ ومن يسبح, 

هم وإذا كان الذي جيهر وهؤالء آثمون بكالمهم; ألهنم تسببوا يف إشغال غري
بقراءته للقرآن يأثم إذا تسبب يف أذية غريه كإشغال املصيل عن صالته 
والقارئ عن قراءته فكيف بمن أشغلهم بغري القرآن ال شك أن اإلثم يف حقه 

 .أكرب
يف آخر الزمان قوم جيلسون يف املساجد كون سي «: وقد ورد يف احلديث* 

ًحلقا حلقا إمامهم الدنيا ال  السلسلة  [ .»  جتالسوهم فإنه ليس هللا فيهم حاجةً
  ].١١٦٣: الصحيحة حديث

 :قال ابن النحاس يف أثناء ذكره ملخالفات املساجد* 
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جلوس الناس يف املسجد حلديث الدنيا وهو بدعة إذ املساجد إنام : ومنها
بنيت لذكر اهللا تعاىل وللصالة ولنرش العلم ونحو ذلك, وعىل هذين جيتمع 

تنبيه . [ الصالح يف املسجد ال يف التحدث بام يتعلق بأحوال الدنياالسلف 
  ].٢٦٧: الغافلني البن النحاس

 ما حيدث من بعض الناس وهو أهنم :ً ومما يتعلق باملساجد أيضا−١٥
ًيأخذون بعض ما يف املسجد من املراوح املتنقلة وكذا املكانس وأحيانا 

 . كاملناسبات العامةمكربات الصوت الستخدامها يف أماكن أخرى
ة حرص املسجد يومنها عار: قال اإلمام ابن النحاس رمحه اهللا تعاىل
  ].٢٦٧: تنبيه الغافلني. [ وقناديله يف الوالئم واألفراح وذلك ال جيوز

 ما يالحظ يف بعضها من زراعة :ً ومما يتعلق باملساجد أيضا−١٦
 .األشجار

 اآلبار يف املسجد ملا فيه يكره غرس الشجر والنخل وحفر: قال الزركيش
إعالم [ ًهـ خمترصا . أ. من التضييق عىل املصلني, وألنه ليس من فعل السلف

  ].٣٤٢: املساجد بأحكام الساجد
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جتري عادة يف بعض املساجد يف أيام الفطر ويف  يف بعض  البالد −١٧
غريها من أيام املناسبات الدينية وهي تزيني املساجد بأنواع خمتلفة من 

 .لكهرباء والزهورا
 :ورد سؤال عن هذا إىل اللجنة الدائمة فأجابت بام ييل* 

املساجد بيوت اهللا وهي خري بقاع األرض أذن اهللا تعاىل أن ترفع وتعظم 
 .بتوحيد اهللا وذكره وإقام الصالة فيها

أنه عظم املساجد بإنارهتا ووضع الزهور عليها يف ملسو هيلع هللا ىلص ومل يثبت عنه 
ً يعرف ذلك أيضا عن اخللفاء الراشدين وال األئمة األعياد واملناسبات ومل

بأهنا خري القرون ومع ملسو هيلع هللا ىلص املهديني من القرون األوىل التي شهد هلا الرسول 
تقدم الناس وكثرة أمواهلم وأخذهم من احلضارة بنصيب وافر وتوفر أنواع 

ملسو هيلع هللا ىلص الزينة وألواهنا يف القرون الثالثة األوىل واخلري كل اخلري يف اتباع هديه 
 .هدي خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين بعدهمو

ثم إن يف إيقاد الرسج عليها أو تعليق ملبات الكهرباء فوقها أو حوهلا أو 
فوق مناراهتا وتعليق الرايات واألعالم ووضع الزهور عليها يف األعياد 
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ًواملناسبات تزيينا وإعظاما هلا تشبها بالكفار فيام يصنعون ببيعهم ً  وكنائسهم ً
جملة . ًهـ خمترصا.أ. [ عن التشبه هبم يف أعيادهم وعباداهتمملسو هيلع هللا ىلص وقد هنى النبي 

  ].٦٩−٦٨: ص/ ٢٥: البحوث اإلسالمية
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 الفهرس
 خمالفات الطهارة: ًأوال

 ٦..................................................: اجلهر بالنية عند الوضوء−١
 ٦.........................................:الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء −٢
 ٧..................................................:اإلرساف يف ماء الوضوء −٣
 ٧.......................................................:عدم إسباغ الوضوء −٤
 ٨.......................................: استقبال القبلة عند البول أو الغائط −٥
 ٩......................................................:عدم التنزه من البول  −٦
 ٩.......................................:دم سرتة العورة عند قضاء احلاجةع −٧
 ١٠..........................................: صالة بعض الناس وهو حاقن −٨
 ١١......................:الوضوء عند االستيقاظ من النوم قبل غسل اليدين  −٩
 ١١.............................................:ترك التسمية عند الوضوء −١٠
 ١٢................................................:مسح الرقبة يف الوضوء −١١
 ١٣...............................غسل الفرج قبل كل وضوء ولو مل حيدث  −١٢
 ١٤......................................عدم إكامل غسل اليدين إىل املرافق −١٣
 ١٥........: مل يصلها املاء عند غسل اجلنابة للبدين تبقى أجزاء مستورة جافة −١٤
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 ١٦...........عدم إيصال املاء عند الوضوء أو الغسل إىل بعض أجزاء البدن −١٥
بسبب الساعة بعض أجزاء البدن عدم إيصال املاء عند الوضوء أو الغسل إىل  −١٦

 ١٧....................................................................أو اخلاتم
 عدم إيصال املاء عند الضوء أو الغسل إىل بعض أجزاء البدن بسبب الدهان : −١٧

 ١٧....................................................................)البوية ( 
عدم إيصال املاء عند الوضوء أو الغسل إىل بعض أجزاء البدن بسبب املناكرير −١٨

.............................................................................١٨ 
 ١٨............... مأن بعض الناس إذا أحدث رضب بيده عىل السجاد يتيم −١٩
 ٢٠.........................................عدم املباالة بالوضوء بعد النوم −٢٠
 ٢٢........................الوضوء عىل الوضوء دون أن يتخلل بينهام صالة −٢١
 ٢٢................................إلنزالمن الزوجني إال باعدم االغتسال  −٢٢
 ٢٥................................عدم الوضوء من مس الفرج بعد الغسل −٢٣
ًاالعتقاد أن الوضوء ال يتم إال ثالثا ثالثا  −٢٤ ً...............................٢٥ 
 ٢٦.........غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثالث مرات الزيادة يف −٢٥
 ٢٧.................................عدم الوضوء من ماء زمزم والتيمم بدله −٢٦
 ٢٩.......:تأخري بعض النساء الغسل من احليض إذا طهرت يف آخر الوقت  −٢٧
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 ٢٩..................... حترج بعض الناس من الصالة فوق أسطح البيارات−٢٨
 ٣٠........................................... تغطية الرأس أثناء االغتسال −٢٩
 ٣٠.....................بعض النساء ال يؤدين الصالة التي طهرت يف وقتها −٣٠
 ٣٢................. حال الطهرعدم قضاء الصالة التي دخل وقتها وهي يف −٣١
 ٣٢......تأخري بعض النساء الغسل من اجلامع واحليض حتى طلوع الشمس  −٣٢
 ٣٣...................... االعتقاد أن املسح عىل اخلفني يف فصل الشتاء فقط −٣٣
 ٣٤........................................بعد الوضوء ) من زمزم : ( قول −٣٤
 ٣٥.................................................عدم مسح مجيع الرأس −٣٥
 ٣٤...................ل حتى خيرج عن احلد املرشوعاملبالغة يف التنزه من البو −٣٦
 ٣٦.........................................عدم غسل صفحة الوجه كاملة −٣٧
 ٣٦..............االعتقاد أن الطهارة تنتقض بعد حلق الشعر أو قص الظفر −٣٨
 ٣٧.....االعتقاد أنه ال بد من إعادة الوضوء إذا أصاب بدنه ومالبسه نجاسه −٣٩

ً يوما وإن طهرت قبل ٤٠االمتناع وقت النفاس عن الصالة والصيام مدة  −٤٠
 ٣٨........................................................................ذلك 
 ٣٩............................................ التيمم خشية فوات اجلامعة −٤١
 ٣٩.....................الصالة يف احلدائق التي تسقى بمياه هلا رائحة كرهية  −٤٢
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 خمالفات الصالة: ًثانيا
 ٤٣............................................اجلهر بالنية عند ابتداء الصالة −١
 ٤٣...........................) وال معبود سواك ( قول البعض يف االستفتاح  −٢
 ٤٤............................رفع الصوت بالقرآن واألذكار يف أثناء الصالة −٣
 ٤٤..................................االستناد إىل جدار أو عمود أثناء الصالة −٤
 ٤٥.......................آيات أو أكرب ببعضها وصل آية بآية أو وصل ثالث  −٥
استعنا باهللا ) إياك نعبد وإياك نستعني ( قول بعض املأمومني عند قراءة اإلمام  −٦

.............................................................................٤٦ 
آمني ولوالدي واملسلمني) وال الضالني ( ند قراءة اإلمام قول بعض املأمومني ع −٧

.............................................................................٤٦ 
 ٤٧....................................عدم إقامة الصلب يف القيام واجللوس −٨
 ٤٨...................................السجود عدم إقامة الصلب يف الركوع و−٩

إن اهللا مع : ( إذا دخل املسجد واإلمام راكع تنحنح أو قالأن بعض الناس  −١٠
 ٤٩.................................................................) الصابرين 

 ٤٩..............................ه من الركوعزيادة لفظ والشكر عند اعتدال −١١
 ٤٩........................................: حتريك األصابع بني السجدتني−١٢
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ًانتظار اإلمام إن كان ساجدا أو جالسا حتى يقوم  −١٣ ً:......................٥٠ 
 ٥١................................عدم متكني األعضاء السبعة من السجود −١٤
 ٥٢......................................................اإلقعاء يف الصالة −١٥
 ٥٣..................ل القيام ويوجز يف الركوع والسجودبعض املصلني يطي −١٦
 ٥٤..................................................إعادة التشهد مرة ثانية −١٧
 ٥٥.................... واالفرتاش يف الركعة الرابعة التورك يف الركعة الثانية−١٨
 ٥٥......................................دشارة بالسبابتني يف أثناء التشهاإل −١٩
 ٥٦........................أن يقوم املسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم اإلمام −٢٠
 ٥٧..................................تكبرية اإلحرام حال االنحناء للركوع  −٢١
 ٥٧..............ترك رفع اليدين عند اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع منه  −٢٢
 ٥٧..........................................................سابقة اإلمامم −٢٣
 ٥٨..............................اإلرساع يف اخلطا عند الذهاب إىل املسجد  −٢٤
 ٦٠.........................................عدم تسوية الصفوف كام ينبغي −٢٥
 ٦٠..................................إتيان املسجد بعد أكل الثوم أو البصل  −٢٦
 ٦٢......................................................التلفت يف الصالة −٢٧
 ٦٤................................................... الصالةختفيف أركان −٢٨
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 ٦٤.......................القراءة يف املصحف أو متابعة اإلمام به لغري حاجة −٢٩
 ٦٤................................................ترك التجايف يف السجود −٣٠
 ٦٥....................................................اإلسدال يف الصالة −٣١
 ٦٦...............................................إسدال اليدين يف الصالة −٣٢
 ٦٧............................هاوضع اليمنى عىل اليرسى عىل الرسة أو حتت −٣٣
 ٦٧...................تغيري اإلمام صوته عند تكبرياته حال القيام واجللوس −٣٤
 ٦٩....................إقامة مجاعة ثانية يف املسجد واإلمام ما زال يف صالته −٣٥
 ٧٠........................اإلخالل يف صالة الرتاويح بنقرها واإلرساع فيها −٣٦
 ٧١.............................إعادة قراءة الفاحتة يف الركعة الثالثة والرابعة −٣٧
 ٧١...........................اإلتيان ببعض أذكار الصالة يف غري مواضعها −٣٨
 ٧٣.................................: تغميض العينني يف الصالة لغري حاجة−٣٩
 ٧٤.......................................................... إسبال الثياب−٤٠
 ٧٥................................................التنفل عند إقامة الصالة −٤١
 ٧٦....... أو األخريتني أكثر من األوليني  إطالة الركعة الثانية أكثر من األوىل−٤٢
 ٧٧....................................: ترك رد السالم يف الصالة باإلشارة−٤٣
 ٧٨.......................................: التبليغ خلف اإلمام لغري احلاجة−٤٤
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 ٧٩...........................................) :اهللا أكبآر (  مد لفظ التكبري −٤٥
 ٨٠.................................: أن يصيل الرجل وليس عىل عاتقه يشء−٤٦
 ٨٠........................... تسرت العورةالرقيقة التي الالصالة يف الثياب  −٤٧
 ٨١..........................البصاق يف الصالة جتاه قبلة املصيل أو عن يمينه −٤٨
 ٨٢.........................................كفت الشعر والثوب يف الصالة −٤٩
 ٨٣...................................................االختصار يف الصالة −٥٠
 ٨٣.......................................................عدم اختاذ السرتة −٥١
 ٨٧..................................................املرور بني يدي املصيل −٥٢
 ٩٠......................................................احلركة يف الصالة −٥٣
 ٩٢.........................ًصالة بعض املرىض جالسا مع قدرته عىل القيام −٥٤
 ٩٣........................................ًعدم تقديم األقرأ إذا كان صغريا −٥٥
 ٩٥.........................................عدم التزين باملالبس يف الصالة −٥٦
 ٩٦........حلامم جدارأن بعض الناس يتحرج من الصالة إذا كان بينه وبني ا −٥٧
 ٩٦.....................) أقامها اهللا وأدامها ( قول بعض الناس عند اإلقامة  −٥٨
 ٩٧...................) قد قامت الصالة ( قيام بعض الناس عند قول املقيم  −٥٩
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إذا صىل أحدكم : ( عدم فهم املراد بتخفيف الصالة الوارد يف حديث −٦٠
 ٩٧..................................................................) فليخفف 

 ١٠٠...................لتأخري النساء الصالة املفروضة حتى يصليها الرجا −٦١
 ١٠٠................................ من الصالة حتريك الكفني عند السالم−٦٢
 ١٠١................................. هز الرأس يف أثناء السالم من الصالة−٦٣
 ١٠٢.......................................رفع اليدين بعد صالة الفريضة −٦٤
 ١٠٢........ًتقبل اهللا أو حرما: مصافحة املصيل ملن يليه عقب الصالة وقول −٦٥
 ١٠٤............................. وترك التسبيح باألصابع استعامل املسبحة−٦٦
 ١٠٥.........................................................إشغال النظر −٦٧
 ١٠٦...................................................عدم كظم التثاؤب −٦٨
 ١٠٦................................................تغطية الفم يف الصالة −٦٩
 ١٠٧.......................................اخلروج من املسجد بعد األذان −٧٠
 ١٠٧.....................................................تشبيك األصابع −٧١
 ١٠٨......................................السكتة بعد الفاحتة سكتة طويلة −٧٢
 ١١٠.................................................الصالة بني السواري −٧٣
 ١١١......................................................صحفتقبيل امل −٧٤



 RQP الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

 ١١٣................................................التنطع يف قراءة القرآن −٧٥
 ١١٣..............................) اللهم خل عني ( القول بني السجدتني  −٧٦
 ١١٤.....................................................التاميل يف الصالة −٧٧
 ١١٤..) سبحان من ال يسهو وال ينام ( قول بعض املصلني يف سجود السهو  −٧٨
 ١١٦...............) إن اهللا ال ينظر إىل الصف األعوج ( ألئمة بعض اقول  −٨٠
 ١١٦.....................رفع اليدين عىل هيئة الدعاء عند الرفع من الركوع −٨١
 ١١٧................... الفائته يف وقتها من الغد يصيل الصالة بعض املرىض−٨٢
سالم بعض املأمومني مع اإلمام يف صالة الكسوف وإن فاته الركوع األول  −٨٣

...........................................................................١١٧ 
 ١١٨.................عد قيام اإلمام للركعة األخرىمكث بعض املأمومني ب −٨٤
 ١١٩......................................ًرفع الرأس قليال أثناء قول آمني −٨٥
ًرفع الصوت بتكبرية اإلحرام رفعا واضحا −٨٦ ً............................١١٩ 
 ١١٩......................إىل حرضة النبي : قراءة الفاحتة بعد الصالة وقول −٨٧
 ١٢٠....................................رد املنفرد من دخل معه يف الصالة −٨٨
 ١٢١........................ةإنشاء صف عن يمني اإلمام عند صالة اجلناز −٨٩
 ١٢٢...........................اإلنكار عىل اإلمام إذا قدم سورة  عىل سورة −٩٠



 RQQ الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

 ١٢٣..................................دم اإلمام عىل املأموم أثناء صالهتامتق −٩١
 ١٢٤..........................................االعتداد بركعة فاته ركوعها −٩٢
 ١٢٥....................التسليم عن اليمني والشامل عند احلدث يف الصالة −٩٣
 ١٢٥..............................إطالة السجدة الثانية من الركعة األخرية −٩٤
 ١٢٦...............اإلنكار عىل من دخل مع من قام يقيض ما فاته مع اإلمام −٩٥
ًمتابعة اإلمام عمدا عند إتيانه بركعة زائدة سهوا −٩٦ ً.......................١٢٧ 
 ١٢٩.....................الصالة يف احلدائق العامة وترك الصالة يف املسجد −٩٧
 ١٣٠.................................................املبالغة يف مد السالم −٩٨
 ١٣١.............................................الدعاء بعد صالة اجلامعة −٩٩
 ١٣٢..............ها أسامء اهللا وصفاتهاإلشارة بالسبابة عند سامع آيات في −١٠٠
 ١٣٢..........................بعد تكبرية اإلحرام) عز وجل ( زيادة قول  −١٠١
ًجعل صفا مستقال للصغار يف آخر املسجد −١٠٢ ً..........................١٣٢ 
 ١٣٣............................السجود وأصابع الكف عىل هيئة القبضة −١٠٣
 ١٣٤....................................تكبرية اإلمام لإلحرام قبل إمامه −١٠٤
 ١٣٥..................اخلطأ املتكرر يف قراءة بعض اآليات وخاصة الفاحتة −١٠٥
 ١٣٥.................................عدم حتريك اللسان يف مجيع الصالة −١٠٦



 RQR الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

 ١٣٦................................ عىل الشامل فوق القلبوضع اليمني −١٠٧
 ١٣٧...............ًسحب بعض املأمومني من أمامه لكي ال يصيل منفردا −١٠٨
 ١٣٨.................ءة  اإلمام اعتقاد عدم جواز قراءة الفاحتة إال بعد قرا −١٠٩
 ١٣٩............................الرشوع يف الركعة قبل دخول اإلمام فيها −١١٠
 ١٤٠.............................................الصالة إشارة باألصبع −١١١
 ١٤٠.............عدم الدخول مع اإلمام بقصد العشاء يف صالة الرتاويح −١١٢
 ١٤١.........................................الصالة عن بعض األموات −١١٣
 ١٤٢...........................ًة بعض النساء رسا يف الصالة اجلهريةقراء −١١٤
 ١٤٢............إعادة اإلقامة مرة ثانية إذا طال الفصل عن اإلقامة األوىل −١١٥
 ١٤٣....................... الرابعة من صالة اجلنازةالصمت بعد التكبرية −١١٦
 ١٤٣............االعتقاد أن املساواة يف الصفوف تكون بأطراف األصابع −١١٧
 ١٤٥......................) اء قيام الليل باستنث( اجلهر بالقراءة يف النافلة  −١١٨
 ١٤٥...................) اللهم صل عىل سيدنا حممد ( القول يف التحيات  −١١٩
 ١٤٧.................................احلرص عىل الصيام مع ترك الصالة −١٢٠
 ١٤٨.......................................عدم صالة الفرض يف الطائرة −١٢١
 ١٤٩..........................................اإلرسار يف الصالة اجلهرية −١٢٢



 RQS الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

 ١٥٠...................................أخري الصالة عن وقتها بغري عذرت −١٢٣
 ١٥٠.................................الصالة يف املكاتب مع قرب املسجد −١٢٤
 ١٥٢...................................ًاعتقاد سقوط صالة اجلامعة سفرا −١٢٥
 ١٥٢..................................عدم أداء الصالة من أحد الزوجني −١٢٦
 ١٥٤...)الصالة خري من النوم ( عند قول املؤذن ) صدقت وبررت ( قول  −١٢٧
 ١٥٤........................عند القيام للصالة) قائمني هللا طائعني ( قول  −١٢٨
 ١٥٥..........................) حي اهللا ذكر اهللا ( القول عند أول األذان  −١٢٩
 ١٥٥..............................يف األذان) حي عىل خري العمل ( زيادة  −١٣٠
 ١٥٥............عند إقامة الصالة) اللهم أحسن وقوفنا بني يديك ( قول  −١٣١
 ١٥٦................................ية ال تصح عند سامع النداءزيادة أدع −١٣٢
 ١٥٧............) صلوا هداكم اهللا ( مكرب الصوت قول بعض املؤذنني يف  −١٣٣
 ١٥٨........................... آخر اإلمامةيف) ًحقا ال إله إال اهللا : ( قول −١٣٤
 ١٥٩...............................رفع الصوت بالدعاء يف أثناء القنوت  −١٣٥
 ١٦٠.................................ختصيص بعض األئمة الدعاء لنفسه −١٣٦
 ١٦١.................................................إطالة دعاء القنوت −١٣٧
 ١٦١............................مسح الوجه بعد الفراغ من دعاء القنوت −١٣٨



 RQT الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

 ١٦٢................................الركوع إىل القدمنيتصويب النظر يف  −١٣٩
 ١٦٢..................يف أذكار الفراغ من الصالة) وتعاليت ( زيادة كلمة  −١٤٠
 ١٦٣......................صالةقراءة اآليتني اللتني بعد آية الكريس بعد ال −١٤١
 ١٦٤..................قول أستغفر اهللا مخس مرات بعد الفراغ من الصالة −١٤٢
 ١٦٥......يف أذكار الفراغ من الصالة ) وإليك يعود السالم : ( زيادة قول −١٤٣
 ١٦٥..........بعد الفراغ من الصالة ملسو هيلع هللا ىلص رفع الصوت بالصالة عىل النبي  −١٤٤
 ١٦٦................................ترك الصالة من املريض حتى  الشفاء −١٤٥
 ١٦٧................................................الوسوسة يف الصالة −١٤٦

 خمالفات تتعلق باجلمعة: ًثالثا
 ١٧٤.........................................................ترك االغتسال −١
 ١٧٤...................................... رقاب الناس يف أثناء اخلطبةختطي −٢
 ١٧٥.....................................االحتباء يوم اجلمعة واإلمام خيطب −٣
 ١٧٦.م اجلمعةاعتقاد بعض الناس وجوب قراءة السجدة واإلنسان يف فجر يو −٤
 ١٧٨والرتيض عىل الصحابة بصوت عال واإلمام خيطبملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل النبي  −٥
 ١٧٩..............م أداء التحيةانتظار املؤذن حتى يفرغ من أذانه يوم اجلمعة ث −٦
 ١٨٠...........وصل صالة اجلمعة بصالة بعدها دون أن يفصل بينهام بكالم −٧



 RQU الطهارة والصالةخمترص خمالفات 

 ١٨١.............................صالة ركعتني بعد األذان األول يف احلرمني −٨
 ١٨١.................................................التسوك يف أثناء اخلطبة −٩
 ١٨٢..........................................السجع عند كثري من اخلطباء −١٠
 ١٨٢........................................زيادة أذكار خاصة بعد اجلمعة −١١
 ١٨٣...................................................الكالم أثناء اخلطبة −١٢

 خمالفات تتعلق باملساجد: ًرابعا
 ١٨٦...............................................:زخرفة املساجد ونقشها −١
 ١٨٧...........................................كثرة املساجد يف احلي الواحد −٢
 ١٨٧...........................................الصالة عىل الفرش املزخرفة −٣
 ١٨٩............................... داخل املسجدوضع اإلعالنات التجارية −٤
 ١٨٩....................................................ًاختاذ املسجد طريقا −٥
 ١٨٩....................................اختاذ ساعات ذات أجراس ناقوسية −٦
 ١٨٩................ًاجلهر بالقراءة يف املسجد مما يسبب إخالال لصالة املصيل −٧
 ١٩٠......................................................البزاق يف املسجد −٨
 ١٩١.....................................اجللوس يف املسجد بدون أداء حتيته −٩
 ١٩٤..............................................إنشاد الضالة يف املسجد −١٠



 RQV الطهارة والصالةترص خمالفاتخم

 ١٩٥..............................................البيع والرشاء يف املسجد −١١
ًاختاذ مكانا معينا يف املسجد للصالة فيه −١٢ ً................................١٩٥ 
 ١٩٦................................................حجز مكان يف املسجد −١٣
 ١٩٨......................الذي بني األذان واإلقامة بالكالمإشغال الوقت  −١٤
 ١٩٩...........استخدام ما يف املسجد كاملكانس وغريها للمناسبات العامة −١٥
 ١٩٩...........................................زراعة األشجار يف املساجد −١٦
 ٢٠٠.........................تزين املساجد بالزهور وغريها عند املناسبات −١٧

 


	أولاً: مخالفات الطهارة

