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 جايعــــح دٌــانـــى           

 كهٍــــــح انعهــــــــــــىو االســـــاليٍـــح 

 قســـــى انشـــسٌعح االســــاليٍح

 

 انرنـــقم  تني  االحكاو   انفقهٍح  يف           انصالج  \و                               
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 عثد كنى      إشساف  :أ.و. د. عهً  ت
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 تسى اهلل انسمحٍ انسحٍى

َعًح اهلل إذ كنرى اعداء  واعرصًىا حبثم اهلل مجٍعا وال ذفسقىا واذكــــــسوا   }

فأنف تني قهىتكى فأصثحرى تنعًره اخىاَا و كنرى عهى شفا حفسج يٍ انناز 

 { قركى ينها  كرنك ٌثني اهلل نــــــــــكى   آٌره نعهكى هتردوٌ فأَ

 }صدق اهلل انعظٍى{                                                                              

 {914سىزج آل عًساٌ }                                                                                              

 

 

 

 

  



 

3 

 اإلهداء 

اهدي هرا انثحث املرىاضع إىل كم يٍ ٌسعى إىل طهة انعهى يف سثٍم زفعح وطننا 

 انعساق

 إىل أزواح انشهداء انيت طهسخ ديائهى أزضنا يٍ اعداء احلٍاج

 إىل انيت فاض حثها وعطفها وحناهنا كم انكهًاخ  ... أيً

 اتًإىل انري حتًم يشاق يسريذً  .... 

 إىل يٍ كاٌ وياشال  يل خري عىٌ .... اخىاًَ و اخىاذً

 اصحاتً . . . . إىل يٍ قضٍد امجم اٌاو احلٍاج اندزاسح يعهى 

 إىل كم يٍ عهًين ونى حسفا . . . . . . اساذرذً

 كهٍح انعهىو االساليٍح   كهٍيت     إىل 

 :انثاحث                                                                                                                  
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 فكرة البحث :

 ان فكرة التنقل تخرج الى المعنى اللغوي بمعنى التحول من مكان الى آخر 

اي التحول والتنقل بٌن االحكام الفقهٌة لمسائل الصالة )الوجوب ,الندب , 

االحكام ألي مسألة تحو اكثر من الكراهة , التحرٌم, االباحة ( بٌن هذه 

حكم على حسب اقوال علماء المسلمٌن كما سأوضحه فً بحثً هذا ان 

شاء هللا تعالى , وهً تختلف عن غٌرها من مصطلحات اصولٌة  كالقٌاس 

 . (1)مثال: هو تقدٌر شًء بشًء آخر

 فالمراد هنا ان التنقل ٌكون بٌن احكام عدة  موجودة لمسألة واحدة ,

 ز التنقل بٌنها بدون اي قٌد ؟ فهل ٌجو

للعلماء رأي فً كل حكم فلم ٌجمع الكل على حكم واحد فً بعض المسائل 

 فتنوعت آرائهم بهذه االحكام وفق معاٌٌر خاصة لتلقً الحكم .

 فهل ٌحوز تقلٌد احد العلماء او الشٌوخ بكل ما ٌفعله او ٌقوله ؟ 

 هنا تطرقت للمسألة فً مطلب منفرد .

معلوم ان الفقه :هو العلم باألحكام الشرعٌة المكتسبة من ادلتها وكما هو  

 التفصٌلٌة .

وٌخرج عنه علم المقلد فهو ال ٌعد فقها فهو مأخوذ   من خالل التقلد ولٌس 

 .   (2)النظر واالجتهاد

  

                                                             
1
 .194ٌنظر :الوجٌز فً اصول الفقه , د .عبد الكرٌم زٌدان ,مؤسسة قرطبة طباعة.نشر.توزٌع,:((

 .11. 8ٌنظر نفس المصدر : ((2
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 المقدمة :

بسم هللا والصالة والسالم على خٌر الخلق ابا القاسم محمد ابن عبد هللا 

 االطهار وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا وبعد..وعلى آله 

الصالة هً احد عماد دٌننا االسالم وللصالة مزٌة فً حٌاة المسلم فهً 

تنٌر دربه وتهدٌه الى طرق البر والجنة وللصالة اركان وشروط اذا اختل 

بها شًء اختلت كل صالته ولكل ركن وشرط حكم وضعه هللا تعالى له 

ٌكون اكثر من حكم لمسألة واحدة فجواز  لٌقٌده به وال ٌخرج عنه وقد

التنقل بٌنها وعدمه هو محور بحثً ان شاء هللا تعالى فقد تكون بحثً من  

ثالثة مطالب :المطلب االول  مبحثٌن , ٌتضمن المبحث االول :ٌتكون من

:التعرٌف بمصطلحات البحث, والمطلب الثانً : اركان الصالة , المطلب 

فً الشرٌعة االسالمٌة, والمبحث الثانً ٌتضمن الثالث : التقلٌد وحكمه 

تطبٌقات على احكام الصالة : وهو على اربعة مطالب :المطلب االول : 

صالة الحاقن ,المطلب الثانً حكم الصالة بحضرة الطعام ,المطلب الثالث 

:احكام صالة المرٌض ,المطلب الرابع جمع السور فً ركعة بعد سورة 

 الفاتحة.

 

 

 

 

 

 وهللا ولً التوفٌق ..                                                        
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  قائمة المحتوٌات                               

رقم  الموضوعات
 الصفحة

 1       الواجهة

 3       االهداء

  4       البحث فكرة

 5       المقدمة

المطلب االول :التعرٌف المبحث االول 
 البحثبمصطلحات 

      7 

 9       والمطلب الثانً : اركان الصالة

المطلب الثالث : التقلٌد وحكمه فً الشرٌعة 
 االسالمٌة

      12 

 16        المبحث الثانً :المطلب االول : صالة الحاقن  

 19       المطلب الثانً حكم الصالة بحضرة الطعام

 22       ,المطلب الثالث :احكام صالة المرٌض

جمع السور فً ركعة بعد سورة : المطلب الرابع 
 الفاتحة.

      28 

 31       الخاتمة

 32       المصادر

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول :

 -: المطلب االول :التعرٌف بالمصطلحات
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 . (1)االنتقال من مكان الى آخر ,او التجوال التنقل فً اللغة :

 

        والحكم :العلم والفقه والقضاء بالعدل ,قال تعالى :جمع حكم االحكام فً اللغة :

 (.2) ) وآتٌنه الحكم صبٌا (اي علما وفقها

 

 . (3)خطاب هللا تعالى المفٌد فائدة شرعٌة  الحكم فً اصطالح الشرع:

 

او  (4)خطاب هللا تعالى المتعلق بإحكام المكلفٌن بإالقتضاء  الحكم عند االصولٌٌن :

 .(6) (5)التخٌٌر

 

هو الطلب واقتضاء االدلة لالحكام  بالنسسبة الى محالها على وجهٌن  واالقتضاء :

:احدهما االقتضاء االصلً قبل طروء العوارض والمجرد من التوابع واالضافات 

وبناء على هذا االقتضاء ٌكون انقسامه الى اربعة اقسام وهً الوجوب والندب 

 والكراهة والتحرٌم .

 

منه قصد الشارع الى تقرٌر االذن فً طرفً الفعل والترك وانهما لفظ ٌفهم  التخٌٌر:

 على حد سواء من حٌث القصد ورفع الحرج مسكوت عنه .

 

                                                             
(

1
 قاموس اللغة العربٌة.\(تطبٌق المعانً 

(
2

 (12سورة مرٌم من اآلٌة )(

(
3

( 1415هـ(تحقٌق: محمود خاطر) مكتبة لبنان ناشرون بٌروت 666(مختار الصحاح محمد بن ابً بكر عبد القادر الرازي,)ت

 .مادة )م,ك,م(. 62\1
 مادة حكم. 141\12دار صادر بٌروت (: 1هـ(,)ط711لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور االفرٌقً )ت

(
4

 . 239-78\3هـ(تحقٌق عبد هللا دراز ,)دار المعرفة بٌروت (791اطً المالكً )ت(الموافقات ابراهٌم بن موسى اللخمً الغرن
(

5
 51\1,دار الكتاب العربً,بٌروت(1هـ(تحقٌق ابراهٌم االبٌاري , )ط816علً بن محمد بن علً الجرجانً )ت-(التعرٌفات

(
6

 .146\1(الموافقات 
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العلم بالشًء والفهم له ,لكن استعماله فً القرآن الكرٌم ٌدل على  الفقه فً اللغة :

ان المراد منه لٌس مطلق العلم ,بل دقة الفهم ولطف االدراك ,ومعرفة غرض 

.وقوله تعالى   (1)لمتكلم ,ومنه قوله تعالى: )قالوا ٌا شعٌب ما نفقه كثٌرا مما تقول (ا

 .   (2):)فما لهؤالء القوم ال ٌكادون ٌفقهون حدٌثا(

 

فهو العلم باالحكام الشرعٌة العملٌة من ادلتها التفصٌلٌة  الفقه فً اصطالح العلماء :
(3)   .. 

 

 .  (4)والتعظٌم والرحمة واالستغفار والبركةهً الدعاء  الصالة فً اللغة :

 

هً االركان المعهودة من قٌام وقراءة وركوع  الصالة فً االصطالح الشرعً:

والالم والحرف المعتل اصالن  وسجود وسائر حدودها , قال ابن فارس )الصاد

:احدهما النار وما اشبهها من الحمى , واآلخر جنس من العبادة ........ والصالة 

 . (5)تً جاء بها الشرع من الركوع والسجود وسائر حدود الصالة (ال

الصلوات المفروضة وهو اسم ٌوضح موضع  )والصالة واحدة وجاء فً الصحاح :

وقال الجرجانً : )الصالة فً ,  (6)المصدر ,نقول صلٌت صالة وال نقول تصلٌة (

واذكار  اللغة الدعاء والشرٌعة عبارة عن اركان مخصوصة واذكار مخصوصة

 .   (7)معلومة بشرائط مخصوصة محصورة فً اوقات مقدرة(

 

 

  -اركان الصالة:المطلب الثانً :  
                                                             

(
1

 .91\(سورة هود

(
2

 .78\(النساء 
(

3
 (.8,د. عبد الكرٌم زٌدان ,مؤسسة قرطبة طباعة .نشر. توزٌع ,ص)(الوجٌز فً اصول الفقه 

(
4

م, 1994-هـ1414هـ(تحقٌق الشٌخ شهاب الدٌن ابو عمرو ,دار الفكر للطباعة والنشر بٌروت 395(مجمل اللغة احمد بن فارس)ت

, 4,بٌروت طهـ(تحقٌق احمد عبد الغفور عطار 398.وصحاح العربٌة :الجوهري)اسماعٌل بن حماد ت 351\2)صال(
 . 324\6م,)صلً(1987هـ1417

(
5

 .311\3م ,)صال(1971, 1القاهرة ط-دار احٌاء الكتب العلمٌة–(مقاٌٌس اللغة :احمد بن فارس ,تحقٌق عبد السالم محمد هارون 
(

6
ـ(المكتبة ه771. المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر, الفٌومً) احمد بن محمد ت 324\6(تاج اللغة وصحاح العربٌة ,)صال(

 .689\2ت( )صال(-بٌروت )د–العلمٌة 
(

7
(المعجم الوسٌط :ابراهٌم مصطفى واحمد الزٌات وحامد عبد القادر و محمد النجار تحقٌق مجمع اللغة العربٌة ,دار الندوة القاهرة 

 .522\2ت()صال( -)د
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الركن :هو ما ٌتوقف علٌه وجود الشًء , وكان جزء ذاتٌا تتركب منه الحقٌقة او 

  (1)الماهٌة اي ٌوجد بوجود ذلك الشًء وٌنعدم بانعدامه , كالقٌام والركوع فً الصالة

.  

الصالة : هً اقوال وافعال تتركب منها حقٌقة الصالة وماهٌتها , فاذا تخلف  وأركان

واحد من هذه االركان لم تتحقق الصالة ولم ٌعتد بها شرعا , والٌجبر بسجود 

.وه على االصح اربعة عشر ركنا سأذكرها بإختصار لكً ال نطٌل بالبحث   (2)السهو

 وإلجل البقاء فً الموضوع .

القدرة : لقوله تعالى: }حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى القٌام مع  .1

 .  (3)وقوموا هلل قانتٌن {

,ولحدٌث علً  (4)تكبٌرة االحرام : لقوله تعالى :}وذكر اسم ربه فصلى { .2

)رضً هللا عنه(ان النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم( قال: 

 . (5)لٌلها التسلٌم()مفتاح الصالة الطهور , وتحرٌمها التكبٌر وتح

دلت السنة الصحٌحة الصرٌحة على ذلك ,  راءة الفاتحة فً كل ركعة :  فقدق .3

عن النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(قال : )ال صالة  يفقد رو

, وعنه )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه  (6)لمن لم ٌقرأ بفاتحة الكتاب(

 . (7)ها بفاتحة الكتاب(وسلم(قال :)ال تجزئ صالة ال ٌقرأ فٌ

 .  (8)الركوع : لقوله تعالى : }ٌا اٌها الذٌن آمنوا اركعوا واسجدوا { .4

صالة النبً )صلى هللا علٌه   (9)االعتدال بعد الركوع : لوصف ابً حمٌد .5

وعلى آله وصحبه وسلم(قال : )رفع النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه 

 .  (10)مكانه(وسلم رأسه حتى ٌعود كل فقار الى 

السجود على االعضاء السبعة : لقوله تعالى : )ٌا اٌها الذٌن آمنوا اركعوا  .6

, و ان النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم( قال :  (11)واسجدوا (

                                                             
. ؛ تعرٌفات ومصطلحات فقهٌة  722\1الزحٌلً    , ؛ الفقه االسالمً وادلته :للدكتور وهبة112\1ٌنظر: التعرٌفات: للجرجانً :((1

 . 5\1معاصرة : للدكتور عبد العزٌز عزة حسن 
. ؛ صحح فقه السنة وادلة  71\1, ؛ الفقه االسالمً وادلته : للدكتور وهبه الزحٌلً : 189\1الفقه على المذاهب االربعة :للجزري ((2

لمصطلحات وااللفاض الفقهٌة : للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم . ؛ معجم ا 313\1توضٌح مذاهبه : لكمال السٌد مالك 
2\179 . 
3
 . 238سورة البقرة :آٌة ((

 .  15سورة االعلى: آٌة ((4
5
 (باب فرض الوضوء . 61برقم) 16\1اخرجه او داود فً سننه: ((

 (, باب وجوب قراءة الفاتحة فً كل ركعة. 756برقم) 151\1اخرجه البخاري صحٌحه ((6
(باب ذكر الدلٌل على ان الخداج الذي اعلم به ......... . ؛ وابن حبان فً 491برقم ) 248\1اخرجه ابن خزٌمه فً صحٌحه ((7

 ( , باب ذكر الزجر  عن ترك قراءة فاتحة الكتاب . 1794برقم ) 96\5صحٌحه : 
 .77سورة الحج : آٌه:((8
 ار الساعدي, كان من كبار فقهاء  الصحابة توفً فً آخر اٌام خالفة معاوٌة .ابً حمٌد: هو عبد الرحمن بن سعٌد بن منذر االنص((9

 .   835\2ٌنظر :االستٌعاب فً معرفة االصحاب : البن عبد البر النمري القرطبً 
11

 (باب سنة الجلوس فً التشهد.828برقم ) 165\1اخرجه بخاري فً صحٌحه  ((
 .77سورة الحج : آٌة ((11
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 –واشار بٌده على انفه  -)أمرت ان اسجد على سبعة اعظم , على الجبهة

 . (1)والٌدٌن والركبتٌن , واطراف القدمٌن (

االعتدال عن السجود : لقوله )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(  .7

 .  (2)للمسًء صالته : )......ثم اعتدل حتى تطمئن جالسا ........ (

الجلوس بن السجدتٌن : لقوله)صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(  .8

 . (3)للمسًء صالته : ) .... ثم ارفع حتى تطمئن جالسا...(

فً جمٌع االركان : لقوله تعالى : }قد افلح المؤمنون الذٌن هم فً الطمأنٌنة  .9

, وقوله تعالى : }الم ٌأن للذن آمنوا ان تخشع قلوبهم  صالتهم  خاشعون{

 , (4)لذكر هللا وما نزل من الحق{

انه قال :  )رضً هللا عنه(: وقد روي عن ابن مسعود الجلوس للتشهد .11

علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(قلنا : كنا اذا صلٌنا خلف النبً )صلى هللا 

السالم على جبرٌل ومٌكال السالم على فالن وفالن ,فالتفت الٌنا النبً 

)صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(فقال : )ان هللا هو السالم , فاذا 

ك اٌها ٌصلى احدكم فلٌقل : التحٌات هلل والصلوات والطٌبات , السالم عل

ه  , السالم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن , فإنكم النبً ورحمة هللا وبركات

اذا قلتموها اصابت كل عبد صالح فً السماوات واالرض , اشهد ان ال إله 

 .  (5)اال هللا و واشهد ان محمد عبده ورسوله (

الجلوس للتشهد االخٌر : ثبت من فعل النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله  .11

        ٌقرأ فٌه  ٌقعد القعود االخٌر ,  المتواتر  انه كان   وصحبه وسلم(

 .  (6)) صلوا كما رأٌتمونً اصلً ..... ( :التشهد 

الصالة على النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(: لقوله  .12

تعالى : }ان هللا ومالئكته ٌصلون على النبً ٌا اٌها الذٌن آمنوا صلوا علٌه 

,وان الصحابة )رضً هللا عنهم( سألوا النبً )صلى هللا  (7)وسلموا تسلٌما{

علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(فقالوا: امرنا ان نصلً علٌك فكٌف نصلً 

علٌك ؟ فسكت رسول هللا )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(ثم قال: 

)قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلٌت على ابراهٌم 

                                                             
(باب اعضاء 231برقم ) 354\1(باب السجود على االذن ,؛ ومسلم فً صحٌحه 812برقم ) 162\1اخرجه البخاري فً صحٌحه ((1

 اعضاء السجود والنهً عن كف الشعر والثوب .  
( 397برقم ) 297\1( , وجوب القراءة لإلمام والمأموم. ؛ ومسلم فً صحٌحه757برقم) 152\1اخرجه البخاري فً صحٌحه ((2

 باب اقرا ما تسر معك من القران .  
3
 .2-1سورة المؤمنون :آٌة ((

 . 16سورة الحدٌد :آٌة ((4
 (باب التشهد فً االخرة . 831برقم ) 166\1اخرجه البخاري فً صحٌحه  ((5
6
( 397برقم ) 297\1( , وجوب القراءة لإلمام والمأموم. ؛ ومسلم فً صحٌحه757برقم) 152\1اخرجه البخاري فً صحٌحه  ((

 باب اقرا ما تسر معك من القران .  
   .56سورة االحزاب :آٌة  ((7
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وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل ابراهٌم, 

ابراهٌم وعلى آل ابراهٌم فً العالمٌن انك حمٌد مجٌد , والسالم كما 

 .   (1)علمتم(

الترتٌب فً هذه االركان: بحسب ما ورد فً حدٌث المسًء صالته  .13

 وقد تقدم ذكره.

التسلٌم :لما روى علً )رض هللا عنه(. ان النبً)صلى هللا علٌه  .14

)مفتاح الصالة الطهور  وتحرمها التكبٌر   :آله وصحبه وسلم(قال وعلى 

 .  (2)وتحلٌلها التسلٌم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقلٌد وحكمه فً الشرٌعة االسالمٌة.: الثالثالمطلب 
                                                             

ى آله وصحبه وسلم ( ومسلم فً ( باب الصالة على النبً )صلى هللا علٌه وعل 3371برقم ) 146\4اخرجه البخاري فً صحٌحه  ((1

 ( باب الصالة على النبً )صلى هللا عله وعلى آله وصحبه وسلم(.415برقم) 315\1صحٌحه 
( 397برقم ) 297\1( , وجوب القراءة لإلمام والمأموم. ؛ ومسلم فً صحٌحه757برقم) 152\1اخرجه البخاري فً صحٌحه  ((2

 باب اقرا ما تسر معك من القران .   
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 .  (1)هو تعلٌق شًء على شًء ولٌه به  التقلٌد لغة:

 

 التقلٌد فً اصطالح االصولٌٌن له عدة تعارٌف واهمها:

 

 .  (2)قول الغٌر بال معرفه لدلٌلهقبول  .1
 .  (3)التقلٌد فً الشرع الرجوع الى قول ال حجة لقائله علٌه .2
 .  (4)قبول القول من غٌر دلٌل  .3

 

وٌالحظ هنا ان تعرٌف العلماء حصر التقلٌد فً اخذ قول الغٌر من غٌر معرفة 

مع معرفة الدلٌل الدلٌل الذي اعتمده الغٌر فً قوله وكأنهم ال ٌسمون االقتداء بالغٌر 

 الذي بنً علٌه الحكم او الفتوى تقلٌدا ولكنه  اتباع عندهم وهللا اعلم .

 

 حكم التقلٌد:

اختلف علماء االمة فً هذه المسألة اختالفا تواجد فً كتب االصول القدٌمة والحدٌثة 

 وكان اختالفهم على ثالثة مذاهب :

 

 القول بالوجوب. .1
 القول بالتحرٌم . .2
 القول فً ذلك تفصٌل.مذهب وسط فصل  .3

 

 

 -القول االول : القول بالوجوب :

                                                             
(

1
 .366\3(.لسان العرب ألبن منظور 19\5(معجم مقاٌٌس اللغة)

(
2

 .64,ص1982, 2(الحدود للباجً ,بٌروت ط
(

3
 (.179\2م,)1969(اعالم الموقعٌن البن القٌم الجوزٌة ,دار الكتب الحدٌثة القاهرة 

(
4

 (. 251م, )1991.دار القلم 3(اللمع للشٌرازي لإلمام الشٌرازي ط
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ذهب بعض العلماء الى القول بوجوب تقلٌد العامً الحد الفقهاء المجتهدٌن وقصر 

 .  (1)هؤالء االخذ بالكتاب والسنه على المجتهدٌن الذٌن بلغوا درجة االجتهاد 

ٌحظل )اي ٌمنع(له ان و علق القرافً على ذلك بقوله)وٌقصد بذلك ان غٌر المجتهد 

ٌعمل بمعنى النص من الكتاب والسنة وان صح سندها الحتمال عوارضه من نسخ 

وتقٌٌد وتخصٌص وغٌر ذلك من العوارض التً ال ٌضبطها اال المجتهد فال ٌخلصه 

 .  (2)من هللا اال تقلٌد مجتهد (

جوري فً وذهب بعضهم الى وجوب تقلٌد األئمة االربعة فقط دون غٌرهم .,قال البا

حاشٌته على )جوهرة التوحٌد ( : )وال ٌجوز تقلٌد غٌرهم ولو كانوا من الصحابة 

 الن مذاهبهم لم تدون ولم تضبط ولكن جوز بعضهم ذلك فً غٌر االفتاء (.

 

 -القول الثانً :القول بحرمة التقلٌد:

عامً ذهب بعض العلماء من المتقدمٌن والمتأخرٌن الى القول بحرمة التقلٌد مطلقا لل

وغٌره ممن له القدرة على االستدالل وادعى هؤالء بإن القول بالتقلٌد هو قول 

بجمود وركاكة الشرٌعة االسالمٌة التً هً صالحة لكل مكان وزمان , وان هذا 

المسلك معطل للمواهب البشرٌة التً منحها هللا تعالى لإلنسان للنظر واالعتبار 

 .  (3)والتفكٌر واالستدالل (

ئلٌن بالحرمة )العالمة الشوكانً(رحمه هللا: قال: )اختلفوا فً المسائل من القا

الشرعٌة الفرعٌة هل ٌجوز التقلٌد فٌها ام ال ؟؟ فذهب جماعة من اهل العلم الى انه 

ال ٌجوز مطلقا,) قال القرافً مذهب مالك والجمهور العلماء وجوب االجتهاد 

لنهً عن التقلٌد (.ثم تابع رحمه هللا وابطال التقلٌد وادعى ابن حزم االجماع على ا

قائال :وبهذا تعلم ان المنع ان لم ٌكن اجماعا فهو مذهب الجمهور  وٌؤد ذلك ما ٌأتً 

من حكاٌة االجماع على عدم تقلٌد االموات وكذلك ان عمل المجتهد بقوله برأٌه ما 

فهذان هو إال  رخصة له عند عدم الدلٌل وال ٌجوز لغٌره ان ٌعمل به باالجماع 

 .   (4)االجماعان ٌجتثان التقلٌد من اصله (

 

 القول الثالث: مذهب وسط فصل القول فً االمر :
                                                             

(
1

 ( .387\2هـ(,  )1324الً , المطبعة االمٌرٌة بوالق القاهرة االولى )(المستصفى لإلمام الغز
(

2
 ( .423\7م  )1986, 2(جامع بٌان العلم ,البن عبد البر ,المكتبة السلفٌة فً المدٌنة النورة,ط

(
3

 (. 147م , )1996,  1(المدخل الى دراسة المذاهب الفقهٌة ,د.عمر سلٌمان االشقر ,دار النفائس االردن ,ط
(

4
 (.51م ,)1986,  1(عمدة التحقٌق ,محمد سعٌد البانً المكتب االسالمً , بٌروت ,ط
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بعد ما تقدم نستطٌع ان نصل الى قول مختار من هذه االقوال التً ذكرتها مر 

تفصٌلها فمن ٌنظر الى اقوال الموجبٌن للتقلٌد ال ٌجد حجة ظاهرة قوٌة تدعو 

بالوجوب كما رد علٌهم جملة من األئمة المجتهدٌن والعلماء وتؤٌد دعوى القول 

 المحققٌن من

 االصول وغٌرهم :

  عدم وجود دلٌل على الوجوب فالواجب ما اوجبه هللا تعالى او الرسول
)صلى هللا علٌه واله وسلم (,ولم ٌرد فً كتاب هللا وال سنة رسوله ما ٌدل 

حواه على عدم جواز التقلٌد على الوجوب ,على العكس انما ٌوجد دلٌل فً ف
 ومنه .

قوله تعالى : )اتبعوا ما انزل الٌكم من ربكم وال تتبعوا من دونه اولٌاء  -1

 . (1)قلٌال ما تذكرون (
ت ٌقوله تعالى : )واذا قٌل لهم تعالوا الى ما انزل هللا والى الرسول رأ -2

 . (2)المنافقٌن ٌصدون عنك صدودا(

دعً الى الرجوع الى الكتاب والسنة  ووجه الداللة فً هذه اآلٌة ان من
 ثم اعرض الى قول الغٌر فهو من المنافقٌن .

 
 

 
قوله تعالى : )فأن تنازعتم فً شًء فردوه الى هللا والى الرسول ان كنتم  -3

, والرد الى هللا والى الرسول ٌكون   (3)تؤمنون باهلل والٌوم االخر(

بالرجوع الى كتاب هللا وسنة رسوله ))صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم (( 
 بعد وفاته . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
(

1
 .3\(سورة االعراف 

(
2

 .61\(سورة النساء 
(

3
 . 59\(سورة النساء 
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وٌجب ان ٌصار الى مذهب وسط بٌن التحرٌم و الوجوب وهو كل ما امرنا هللا 

بقبول قول الحاكمٌن بالمثل فً جزاء الصٌد ومن الذٌن شرع هللا قبول اقوالهم 

من رواة الحدٌث الذٌن ٌخبرون عن الرسول )صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( 

ٌقلده الناس فً ذلك ومنهم كذلك  المفتً والمؤذن الذي ٌخبر عن الوقت ف

واالعمى الذي ٌقلد غٌره فً القبله ونحو ذلك وفً تسمٌة هذا النوع تقلٌدا 

فالشرع امرنا بقبول قول هؤالء فنحن نتبعهم اتباعا لما انزل الٌنا من ربنا وهذا 

 .  (1)لٌس بتقلٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(

1
 (.52()51(عمدة التحقٌق ,)
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 لمبحث الثانً: تطبٌقات على احكام الصالة :ا

 صالة الحاقن:المطلب االول: 

من حقن الشًء ٌحقنه بمعنى حبسه ,وحقن البول حبسه حقنا واحتقن الحاقن لغة :

احتقن بوله, وحقن اللبن فً السقاء جمعه ,و تحقنت  االبل امتألت , المرٌض

 .( 1)اجوافها واحتقن الدم اجتمع فً الجوف من طعمه جائفة

 . ( 3)المدافع للبول والغائطوقٌل (, 2)هو المحصور بالبول  الحاقن اصطالحا:

 حكم صالة الحاقن:

ان الشارع ٌنهى عن الصالة مع مدافعة االخبثٌن اللذٌن هما البول والغائط ,فلو 

 صلى الحاقن فهل تعد صالته صحٌحة؟.

 بمدافعة االذى . باله نشغالالعادة ؛وبذلك لٌس علٌه إان صالته غٌر صحٌحة  -

 ة على اقوال :هذه المسأل واختلف الفقهاء فً حكم

 .ان صالة الحاقن صحٌحة اال انها مكروهة  -القول االول:

(, 6), وكراهٌة تنزٌه عند الشافعٌة ( 5), واالمامٌة( 4)كراهة تحرٌم عند الحنفٌة 

, فٌما اذا ابتدأ الصالة وهو حاقن , اما اذا طرأ علٌه فً الصالة فلٌس له ( 7)والحنابلة

 الخروج منها .

 واستدلوا بــ :

                                                             
ٌون السود,دار الكتب هـ(تحقٌق محمد باسل ع538اساس البالغة ,ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد ,الزمخشري جار هللا )((1

 . 126\13,مادة )حقن(. لسان العرب البن منظور ,115\1م,1998هـ,1419, 1لبنان ط –العلمٌة ,بٌروت 
بٌروت بدون طبعة او تارٌخ  –هـ(دار الفكر للطباعة 1111رح مختصر خلٌل ,محمد بن عبد هللا الخرشً المالكً ابو عبد هللا ,)(ش(2

بو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسٌن الغٌتابً الحنفً بدر الدٌن العٌنً .. شرح سنن ابً داوود ا329\1,
 , 243\1م .1999-هـ 1421, 1الرٌاض, ط –(تحقٌق ابو المنذر خالد بن ابراهٌم المصري ,مكتبة الرشد 855)

3
, والمحلى باآلثار ابو محمد 115\4هـ(,دار الفكر 395المجموع  شرح المهذب ,ابو زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي )((

, و 366\2بٌروت بدون طبعة بدون تارٌخ, –هـ(,دار الفكر 456على بن احمد بن سعٌد بن حزم االندلسً القرطبً الظاهري )
 . 266\16, 2الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ,وزارة االوقاف والشؤون االسالمٌة ,الكوٌت ,دار السالسل ,الكوٌت ط

 .  11\ 16م, 1993هـ ,1414بٌروت  –هـ(,دار المعرفة 483المبسوط ,محمد بن احمد بن ابً سهل شمس األئمة السرخسً )((4

هـ(,دار الكتب 855البناٌة شرح الهداٌة ,ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسٌن الغٌتابً الحنفً بدر الدٌن العٌنً )
 .492\36لبنان , –بٌروت  –العلمٌة 

5
هـ(دار احٌاء التراث العربً بٌروت لبنان 1114وسائل الشٌعة الى تحصٌل مسائل الشرٌعة ,محمد بن الحسن الحر العامل )((

,36\492. 
6
هـ(, دار 926اسنى المطالب فً شرح روض الطالب ,زكرٌا بن محمد بن زكرٌا االنصاري ,زٌن الدٌن ابو ٌحٌى السنٌكً ) ((

 . 214\1,بدون تارٌخ , الكتاب االسالمً ,بدون طبعة
هـ(المطبعة 926الغرر البهٌة فً شرح البهجة الوردٌة, زكرٌا ب محمد بن احمد بن زكرٌا االنصاري ,زٌن الدٌن ابو ٌحٌى السنٌكً )

 .418\1المٌمنٌة,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,
هـ(, 1243نً  مولدا ثم الدمشقً الحنبلً )مطالب اولً النهى فً رح غاٌة المنتهى ,مصطفى سعد بن عبدة السٌوطً  شهرة, الرحٌبا

 .  1\481م,1994هـ ,1415, 2المكتب االسالمً ,ط
هـ(, مكتبة 621المغنً ,ابو محمد موفق الدٌن عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامة الجماعٌلً المقدسً ثم الدمشقً الحنبلً ,) ((7

 .451\1م . 1968 -هـ 1388القاهرة , طبعة :
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  عن ابً هرٌرة )رضً هللا عنه ( قال: قال رسول هللا )صلى هللا علٌة وعلى

آله وصحبه وسلم(:)ال ٌحل لرجل ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخران ٌصلً وهو 

 .( 1)حقن حتى ٌتخفف(

  عن هاشم بن عروة عن ابٌه قال: )كنا مع عبد هللا بن ارقم فأقام الصالة ثم

)صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه  ذهب للغائط , وقال : سمعت رسول هللا

 .( 2)وسلم(قال:)اذا اقٌمت الصالة ووجد احدكم الغائط فلٌبدأ بالغائط((

  حدٌث ثوبان )رضً هللا عنه( أن رسول هللا )صلى هللا علٌه وعلى آله

وصحبه وسلم( انه قال: )ال ٌحل المرئ ان ٌنظر فً جوف بٌت امرئ حتى 

 .( 3)(اقنوهو ح ٌستأذن وال ٌقوم الى الصالة

 : وجه الداللة

من االحادٌث السابقة نفً لكمالها ,ال لصحتها, اي ال ٌصلً وهو ٌدافع االخبثٌن 

من بول او غائط او احدهما ,لما فٌه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع 

ما كان فً معناه مما ٌشغل القلب وكراهتها مع مدافعة االخبثٌن وٌلحق بهذا 

الوقت سعة فإذا ضاق بحٌث لو اكل او تطهر خرج  كان فً وهذه الكراهة اذا

 .( 4)وقت الصالة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت وال ٌجوز تأخٌرها

. 

 

 

                                                             
1
. سنن ابً داوود سلٌمان بن االشعث بن اسحاق بن بشٌر بن 91, برقم 24\1اود ,باب اٌصلً الرجل وهو حاقن ؟اخرجه ابو د((

 بٌروت .  –هـ(,دار الكتاب العربً 275شداد بن عمرو االزدي السجستانً )
 (وقال حدٌث حسن .357,برقم)189\2والترمذي باب كراهٌة ان ٌخص االمام نفسه بالدعاء 

هـ(,تحقٌق محمد عوامه , مؤسسة 762ادٌث الهداٌة جمال الدٌن ابو محمد عبد هللا بن ٌوسف بن محمد الزٌلعً )نصب الراٌة ألح
 .  113\3م, 1997هـ , 1418,  1السعودٌة , ط–جدة  –لبنان ,دار القبلة للثقافة االسالمٌة  -بٌروت-الرٌان للطباعة والنشر

2
د بن ادرٌس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعً اخرجه الشافعً فً مسنده , ابو عبد هللا محم((

(,مسند الحمٌدي, ابو 861, برقم)121\2لبنان ,والحمٌدي فً مسنده , -هـ (,دار الكتب العلمٌة ,بٌروت214المطلبً القرشً المكً )
هـ(تحقٌق حسن سلٌم اسد الدارانً, دار السقا 219مكً )بكر عبد هللا بن الزبٌر بن عٌسى بن عبد هللا القرشً االسدي الحمٌدي ال

 م.1996, 1سورٌا,ط -,دمشق
( ,السنن الكبرى ,احمد بن الحسٌن بن علً 5645, برقم )123\4.البٌهقً, فً المعرفة ,باب العذر فً ترك الجماعة لقضاء الحاجة ,

لبنان ,  –عبد القادر عطا, دار الكتب العلمٌة , بٌروت هـ(,تحقٌق محمد 458بن موسى الخسروجردي الخراسانً ,ابو بكر البٌهقً )
م, قال ابن الملقن )حٌث صحٌح (البدر المنٌر  فً تخرٌج االحادٌث و االثار الواقعة فً الشرح الكبٌر ,ابن 2113هـ ,1424, 3ط

غٌط وعبد هللا بن سلٌمان هـ ( , تحقٌق مصطفى ابو ال814الملقن سراج الدٌن ابو حفص عمر بن علً بن احمد الشافعً المصري )
 .  428\4م , 2114هـ, 1425, 1السعودٌة ,ط –وٌاسر بن كمال دار الهجرة للنشر والتوزٌع , الرٌاض 

(,وقال :"حٌث ثوبان حدٌث حسن", الجامع 357, برقم )189\2اخرجه الترمذي ,باب كراهٌة ان ان ٌخص االمام نفسه بالدعاء ((3

هـ(,تحقٌق: احمد محمد شاكر 279محمد بن عٌسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك , الترمذي,)الصحٌح سنن الترمذي , ابو عٌسى 
 بٌروت . -وآخرون ,دار احٌاء التراث العربً

, 2بٌروت ,ط–هـ(دار احٌاء التراث العربً 676المنهاج رح صحٌح مسلم بن الحجاج,ابو زكرٌا محًٌ الدٌن بن شرف النووي )((4

 . 46\5هـ , 1392
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.    تٌان بها مشقة ومشغلةإلاان صالة الحاقن فاسدة اذا كان بالقول الثانً: 

ابن القاسم روى عن االمام مالك ,انه  وهذه رواٌة ابن القاسم عن مالك ,ذلك ان

واستدل بظاهر ( , 1)عادة فً الوقت وبعد الوقت امره ,اي امر ابن القاسم , باإل

عن  النبً ) صلى هللا علٌه وعلى آله )رضً هللا عنه(حدٌث ابً هرٌرة 

 .( 2)وصحبه وسلم(قال: )ال ٌحل لمؤمن ان ٌصلً وهو حاقن جدا(

 . (3)اد الصالة اذا كان فٌه مشقه بدلٌل قوله )جدا(فقد حمل هذا الحدٌث على فس

 .ان صالة الحاقن باطلة مطلقا  :القول الثالث

 .( 4)وهو قول الظاهرٌة فً رواٌة 

ٌصححوا الصالة  دلة نفسها التً استدل بها اصحاب القول االول ,فلمواستدلوا باأل

خبثٌن ,وعدو الصالة باطلة , فحملوا االحادٌث على ظاهرها مع مدافعة احد األ

ٌراد به الصحة واالجزاء ال نفً الكمال كما حمله جمهور الفقهاء , ,وان النفً 

ل ٌدل على فساد المنهً عنه وسبب اختالفهم هو فً النهً والوارد فً الحدٌث "ه

ان اصل الفعل الذي ٌدل على فساده وانما ٌدل على تأثٌم من فعله فقط اذا ك ام ال

 .( 5)تعلق النهً به واجبا او جائزا "

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 139\1م,  1994 -هـ 1415,  1هـ(,دار الكتب العلمٌة ,ط179نة ,مالك بن انس بن مالك بن عامر االصبحً المدنً )المدو((1

هـ ( 463التمهٌد لما فً الموطأ من المعانً واالسانٌد , ابو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبً )
هـ, 1387المغرب –ومحمد عبد الكبٌر البكري, وزارة عموم االوقاف والشؤون االسالمٌة تحقٌق: مصطفى بن احمد العلوي  ,

.  البٌان والتحصٌل والشرح والتوجٌه والتعلٌل لمسائل المستخرجة ,ابو الولٌد محمد بن احمد بن رشد القرطبً 216\22
, بداٌة المجتهد  71\17م, 1988 -هـ 1418,  2لبنان , ط –هـ(تحقٌق :محمد حجً وآخرون , دار الغرب  االسالمً ,بٌروت 521)

القاهرة –هـ(,دار الحدٌث 595ونهاٌة المقتصد ,ابو الولٌد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبً الشهٌر بابن رشد الحفٌد)
 .   191\1م, 2114 -هـ 1425

(بلفظ )وال ٌصلً 1193. برقم )375\1ي فً الة المفرد لم اجد هذا الحدٌث بلفظ )جدا(فً كتب متون الحدٌث وانما اخرجه البخار((2

 وهو حاقن حتى ٌتخفف(وقال البخاري)اصح ما ٌروى فً هذا الباب هذا الحدٌث (.
, وشرح الزرقانً على موطأ االمام مالك ,محمد بن عبد الباقً بن ٌوسف الزرقانً المصري االزهري 397\2التمهٌد ((3

 .552\1م, 2113-هـ 1424, 1القاهرة ,ط–هـ(, تحقٌق طه  عبد الرؤوف سعد , مكتبة الثقافة الدٌنٌة 1122)
4
 .191\1المحلى ((

 . 191\1بداٌة المجتهد ((5
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 . نً : حكم الصالة بحضرة  الطعام المطلب الثا

من االعذار التً تبٌح التخلف عن صالة الجماعة حضور الطعام وقت اقامة 

الصالة ,فقد اتفق العلماء على ان حضور الطعام عذر ٌرخص فٌه التخلف 

عن الجماعة ,قال ابن عبد البر "وقد اجمعوا انه لو صلى بحضرة الطعام 

,اال انهم (  1)فاكمل صالته ولم ٌترك من فرائضها شًء ان صالته مجزٌة " 

اختلفوا هل االولى تقدٌم الصالة على الطعام ,او الطعام على الصالة ,على 

 النحو التالً :

 . ان ٌبدأ الطعام ان كان محتاجا الٌه ,ونفسه تتوق الٌه القول االول :

واالمامٌة (, 4)والشافعٌة(, 3)وابن حبٌب من المالكٌة(, 2)وهو قول الجمهور من الحنفٌة
(5. ) 

 بـ : واستدلوا

  عن عائشة )رضً هللا عنها(قالت :قال رسول هللا )صلى هللا علٌه وعلى آله

 .: )ال صالة بحضرة الطعام , وال هو ٌدافعه االخبثان() وصحبه وسلم

  عن انس بن مالك :ان رسول هللا)صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه

ب ,وال به قبل ان  تصلوا صالة المغر )اذا قدم العشاء,فأبدءوا :وسلم(قال

 .( 6)(تعجلوا عشائكم

 

                                                             
. ٌنظر: االستذكار , ابو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبً 216\22التمهٌد ((1
,فتح الباري شرح 297\2-هـ 1421,  1ط-بٌروت–هـ(تحقٌق: سالم محمد عطا ,محمد علً معوض ,دار الكتب العلمٌة 463)

هـ( 795مً, البغدادي ,ثم الدمشقً الحنبلً )صحٌح البخاري ,زٌن الدٌن عبد الرحمن بن احمد بن رجب بن الحسن  السال
 . 261\2م, 1996-هـ 1417, 1تحقٌق:مجموعة من المحققٌن ,مكتبة الغرباء االثرٌة ,المدٌنه  النبوٌة ,ط

2
,ومراقً الفالح شرح متن االٌضاح,  418\1بٌروت , –هـ(,دار الفكر 681فتح القدٌر كمال الدٌن محمد عبد الواحد السٌوطً)((

 .131\1م ,2115هـ ,1425, 1هـ(المكتبة العصرٌة ,ط1169مار بن علً الشنباللً المصري الحنفً )حسن بن ع
, . مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل ,خلٌل شمس الدٌن ابو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن 129\1المدونة((3

 . 411\2م ,1992 -هـ 1412,   3كر ,طهـ(دار الف954الطرابلسً المغربً, المعروف بالحطاب الرعٌنً المالكً)
نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب ,عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسف بن محمد الجوٌنً ,ابو المعالً ,ركن الدٌن الملقب بإمام ((4

 . 371\2م, 2117 -هـ 1428,  1هـ(تحقٌق: عبد العظٌم محمود الذٌب,دار المناهج ,ط478الحرمٌن)
 .115\4المجوموع

 .21\7ائع االسالم فً مسائل الحالل والحرام ,جعفر بن الحسٌن الهذلً)المحقق الحلً(مؤسسة مطبوعاتً اسماعٌلٌان (شر(5
6
( . الجامع المسند الصحٌح المختصر من امور 672, برقم )135\1اخرجه البخاري , باب اذا حضر العشاء واقٌمت الصالة ((

(وسننه واٌامه ,محمد بن اسماعٌل ابو عبد هللا البخاري الجعفً تحقٌق محمد زهٌر مصلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلرسول هللا )
 هـ .1422,  1ناصر الناصر , دار طوق النجاة ,ط
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  عن ابن عمر,  قال : قال رسول هللا )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه

وسلم(: )اذا وضع عشاء احدكم واقٌمت الصالة ,فابدءوا بالعشاء وال ٌعجل 

 .( 1)حتى ٌفرغ منه (

  عن نافع قال : )كان بن عمر اذا غربت الشمس وتبٌن له اللٌل فكان احٌانا

وهو صائم والمؤذن ٌؤذن ثم  ٌقٌم وهو ٌسمع فال ٌترك عشائه  ٌقدم عشائه

 صلى ٌخرج فٌصلً وٌقول :قال رسول هللا)وال ٌعجل حتى ٌقضً عشائه ثم 

 .( 2)ال تعجلوا عن عشائكم اذا قدم الٌكم (هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم (

 :وجه الداللة

 الى الطعام؛ الن كالهما تقٌٌد ذلك بالصائم فٌقاس علٌه كل من كان شدٌد التوقان

 .( 3)ٌمنع الخشوع ,بخالف المٌل الٌسٌر 

 

 الثانً: انه ٌبدأ بالطعام مطلقا .ل القو

وبه قال سواء كان مٌله للطعام ٌسٌرا او شدٌدا ,وان ال ٌقدم الصالة على الطعام ,

 . (5)وهو قول احمد فً المشهور عنه( 4)الثوري ,واسحاق ,وابن المنذر 

باالدلة السابقة الذكر وحدٌث ابن عمر )رضً هللا عنهما( : )اذا وضع واستدلوا 

 . ( 6)عشاء احدكم واقٌمت الصالة , فابدؤا بالعشاء, وال ٌعجل حتى ٌفرغ منه(

 .( 7)وجه الداللة :االمر بالعشاء قبل الصالة وعدم العجلة فٌه

ا اسرع فً وألنه اذا قدم الصالة كان سببا فً اشتغال قلبه عن خشوعها ,فلربم

 .( 8)سجودها وركوعها , فال ٌحصل على اركانها وربما حمله ذلك على العجلة فٌها

. 

 

                                                             
1
(. ومسلم ,كتاب المساجد 673, برقم )135\1اخرجه البخاري ,كتاب الجماعة واالمامة ,باب اذا حضر الطعام و اقٌمت الصالة ((

 (.557,برقم)392\1هٌة الصالة بحضرة الطعام ومواضع الصالة ,باب كرا
(االحسان, تقرٌب صحٌح 2167برقم) 421\5اخرجه ابن حبان ,باب ذكر العذر الثانً ,وهو حضور الطعام عند صالة المغرب , ((2

هـ( تحقٌق شعٌب االرنؤوط 354ابن حبان , محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد ,التمٌمً ,ابو حاتم ,الدارمً ,البستً )
 .  459\3م, وقد صححه االلبانً. وٌنظر :التعلٌقات الحسان 1988 -هـ 1318, 1,مؤسسة الرسالة ,بٌروت ,ط

فتح الباري ,زٌن الدٌن ابً الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدٌن البغدادي ثم الدمشقً الشهٌر بابن رجب ,تحقٌق: ابو معاذ طارق ((3

 .  116\4, 2هـ ,ط1422الدمام \السعودٌة  –بن عوض هللا بن محمد,دار ابن الجوزي 
 .451\1(المغنً,(4
, الشرح الكبٌر على متن المقنع ,ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسً الجماعٌلً  451\ 1ٌنظر: المغنً 1((5

 .426\1, و المبدع 83\2هـ(اشرف علٌه محمد رشٌد رضا , دار الكتاب العربً للنشر والتوزٌع ,682الحنبلً , )
( . ومسلم ,باب 163, برقم )135\1البخاري ,كتاب الجماعة واالمامة ,باب اذا حضر االطعام واقٌمت الصالة اخرجاخرجه  ((6

 (.559, برقم )392\1كراهٌة الصالة بحضرة الطعام 
7
 .451\1المغنً, ((

 .451\1ٌنظر المصدر نفسه,((8
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 لثالث: ان ال ٌقدم الصالة مطلقا .القول ا

 .( 1)فإن قدمها فصالته باطلة وهو قول الظاهرٌة 

واستدلوا بحدٌث عائشة )رضً هللا عنها(الذي ذكرته:)ال صالة بحضرة 

 .(الطعام........

الداللة :ان نفً الصالة فً الحدٌث ٌنصرف الى نفً الصحة واالجزاء ,فمن وجه 

 .( 2)قدم الصالة على الطعام فأنها غٌر مجزئة

 القول الرابع :التفصٌل .

وهو ان اكل شٌئا اكمل طعامه وان لم ٌذق شٌئا قام الى الصالة واال اكل ما تسكن به  

(  5)الرواٌات عن االمام احمد )رحمه هللا(,وبقٌة ( 4),وهو قول االمام مالك ( 3)نفسه 

 .(  5)هللا(

واستدلوا بحدٌث عمر بن امٌة )رضً هللا عنه(قال :)رأٌت رسول هللا )صلى هللا 

منها فدعً الى الصالة, فقام ( 6)ٌأكل ذراعا ٌحتز علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(

 .( 7)(فطرح السكٌن فصلى ولم ٌتوضأ

 جائز.فدل ذلك على ان اكل ما تسكن به النفس 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 . 366\2المحلى البن حزم ,((

 . 366\2المحلى ,((2
 .116\6بن رجب ,ٌنظر: فتح الباري ال((3
 .  515\1, والشرح الكبٌر للدردٌر 346\13ٌنظر :الذخٌرة ((4
 .117\6فتح الباري البن رجب,((5
ٌحتز: ٌقطع , واصل الحز القطع. ٌنظر تفسٌر غرٌب ما فً الصحٌحٌن البخاري ومسلم , ابو عبد هللا محمد فتوح بن عبدهللا بن ((6

, 1مصر ,ط –القاهرة  -هـ(تحقٌق زبٌدة محمد سعٌد عبد العزٌز ,مكتبة السنة488)فتوح بن حمٌد االزدي المٌورقً الحمٌدي 
 .418\1م, 1995-هـ 1415

 (.675برقم)136\1اخرجه البخاري , باب دعً االمام الى الصالة وبٌده ما ٌأكل  ((7
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 احكام صالة المرٌض.المطلب الثالث: 

السقم ,نقٌض الصحة, جمعه امراض ,قال ابن االعرابً :اصل المرض لغة :

 المرض النقصان .

 هو الذي اعتلت صحته سواء كانت فً جزء من بدنه ام فً جمٌع بدنه.المرٌض :

عن الحق البدن ٌطلق على القلب ,ومرض القلب :فتور طلق المرض على وكما ٌ

 .( 1)وفً االبدان فتور االعضاء

 :( 2)ٌقسم المرض الذي ٌتعلق بأداء الصالة الى قسمٌن  المرض عند الفقهاء:

 مرض غٌر مؤثر: .1

وذلك مثل الصداع الٌسٌر او وجع الضرس ونحوه فهذا ال ٌؤثر على اداء 

 الصالة بحال ,فٌجب تأدٌتها على هٌأتها المعروفة .

  مرض مؤثر : .2

:انزالق العمود الفقري او اجراء عملٌة فً البدن ونحوه, فهذا وذلك مثل 

اداء الصالة فٌؤدٌها بحسب  البدن مما ٌؤثر على  مرض مؤثر على

 استطاعته .

ان ٌلحقه بالقٌام ضرر او زٌادة مرض او تأخر برء  وٌمكن تعرٌفه بـ :

 .( 3)ونحوه 

فً ان المرض المؤثر هو ما نالحظ ان التعرٌف الثانً شارك التعرٌف االول 

حصل فٌه "ضرر ونحوه "على المصلً وزاد علٌه بقٌد "ذهاب الخشوع" 

ومفهومه ان من قدر على القٌام تحامال مع امن الضرر فزال خشوعه سقط عنه 

 فرض القٌام .

 سقط المرض فرٌضة الصالة؟؟؟.هل ٌ -

على ان ( 4)وللكالم عن الحكم التكلٌفً لصالة المرٌض اتفقت كلمة الفقهاء 

المرض ال ٌسقط الصالة بحال ما دام العقل ثابتا , اذ ان مناط التكلٌف باالحكام 

                                                             
 .   231\7ان العرب ,]مرض[, لس 1843بٌروت : –القاموس المحٌط, محمد, بن ٌعقوب الفٌروزآبادي ,مؤسسة الرسالة ((1
 .118\6المغنً ((2
3
االنصاف فً معرفة الراجح من الخالف على مذهب االمام احمد بن حنبل ,علً بن سلمان المرداوي ابو الحسن, دار احٌاء التراث ((

 .46\4: بٌروت –, دار المعرفة 2.  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ,ط315\2بٌروت ,تحقٌق: محمد حامد الفقً :  –التراث العربً 
 . 214\2هـ : 1417 –بٌروت  –التقرٌر والتحبٌر ,ابن امٌر الحاج ,دار الفكر ((4
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هو وجود العقل, ومن ثم صححوا نكاح المرٌض , وطالقه , وسائر تصرفاته 

 من بٌع وشراء الخ.... .

اال انه لما كان فٌه نوع من العجر البدنً شرعا بعض العبادات فٌه على حسب 

واخر ما ال قدرة علٌه او ما فٌه حرج , واالصل فً ذلك قوله ة , القدرة الممكن

اذا قمتم الى الصالة فأغسلوا وجوهكم واٌدكم الى  اتعالى: )ٌا اٌها الذٌن آمنو

المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبٌن وان جنبا فاطهروا وان كنتم 

النساء فلم تجدوا مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او المستم 

ماءا فتٌمموا صعٌدا طٌبا فامسحوا بوجوهكم واٌدٌكم منه ما ٌرٌد هللا لجعل 

 .( 1)علٌكم من حرج ولكن ٌرٌد لٌطهركم ولٌتم نعمته علٌكم لعلكم تشكرون (

اسمعوا واطٌعوا وانفقوا خرا ألنفسكم وقوله تعالى : )فاتقوا هللا ما استطعتم و

 .( 2)(المفلحون  ومن ٌوق شح نفسه فأوالئك هم

 

 هل تسقط عنه الصالة ؟غٌر انهم اختلفوا  فٌما لو عجز المرٌض عن الحركة  

 على قسمٌن :

 

ان العاجز عن الحركة ٌومئ برأسه وٌجري االقوال على لسانه مع  القسم االول :

 . نٌة الفعل فأن عجز فبقلبه , فأن عجز عن القول اٌضا امره على قلبه

من  (4)و زاد زفر(3)المالكٌة والشافعٌة و الحنابلةمن قول جمهور الفقهاء وهو  

 الحنفٌة االٌماء بالحاجبٌن عند العجز عن االٌماء بالرأس ثم بعٌنٌه ثم بقلبه .

 و استدلوا : 

  قوله تعالى : ))فاتقوا هللا ما استطعتم واسمعوا واطٌعوا وانفقوا خٌرا ألنفسكم

 .( 5)هم المفلحون((ومن ٌوق شح نفسه فأوالئك 

                                                             
 .6سورة المائدة  آٌة: ((1
 . 16سورة التغابن آٌة: ((2
هـ , تحقٌق :ٌوسف الشٌخ 1419-بٌروت  –حاشٌة العدوي على شرح كفاٌة الطالب الربانً ,علً الصعٌدي العدوي , دار الفكر ((3

 –؛ حاشٌتا فلٌوبً وعمٌرة على شرح جالل الدٌن المحلً على منهاج الطالبٌن ,شهاب الدٌن احمد بن محمد القلٌوبً  438\1محمد : 
 . 165\1, تحقٌق :مكتب البحوث والدراسات :1هـ ط1419بٌروت  –دار الفكر 

 . 318\2.       االنصاف :125\2البحر الرائق :
4
-116\1, 2م, ط1986بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع, عالء الدٌن ابو بكر بن مسعود الكاسانً ,دار الكتب العلمٌة , بٌروت ((

117 . 
 .16سورة التغابن: آٌة ((5
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  صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(: )اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما قوله(

 ( .1)استطعتم(

ان اآلٌة والحدٌث دلوا على ان المأمور به ال ٌسقط عن المكلف وعلٌه  : وجه داللته

 ان ٌؤدٌه بحسب حالته .

 . وجود مناط التكلٌف وهو العقل 

  ( 2)القٌاس على االسٌر والخائف من أناس ان علموا بصالته ٌؤذوه. 

 

 

 

قالوا ان تعذر األٌماء بالرأس سقطت عنه الصالة وهو قول الحنفٌة  القسم الثانً :

 .وقول عند المالكٌة

 واستدلوا بـ  :

  قوله )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(: )صل قائما فان  لم تستطع

 .( 3)تستطع فعلى جنب( فقاعدا , فأن لم

وجه الداللة : ان الحدٌث ٌبٌن لنا الهٌئة المشروعة للصالة وآخرها  "االستلقاء" 

 فلو كانت ثمة هٌئة اخرى لذكرت .

 :واعترض على هذا القول 

o  ان النبً)صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم( علم حال المرٌض انه

 له حالة اخرى .ٌكتفً باألضطجاع او األستلقاء و اال لٌبٌن 

o . ان وجود العقل ال ٌكفً لتوجه الخطاب مع حالة العجز البدنً التام 

o  الواجبة شرعا بالرأي ممتنع.ان اقامة البدل عن هٌئة الصالة 

على هذا الكالم بـ :انهم لم ٌعتمدوا الرأي بل جروا وفق دالالت الشرع  و ردوا

 القاضٌة بالتٌسٌر ورفع الحرج .

 

 
                                                             

 ( .9519)428\2مسند االمام احمد بن حنبل , احمد بن حنبل الشٌبانً , مؤسسة قرطبة ,مصر :((1
2
.تحقٌق :حازم حازم القاضً  1ط-هـ 1418-الفروع و تصحٌح الفروع , محمد بن مفلح المقدسً , دار الكتب العلمٌة , بٌروت ((

:2\45 . 
 . 318\2.؛ االنصاف :438\1.؛ حاشٌة العدوي: 125\2البحر الرائق:((3
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 لصالة ؟؟المرٌض فً  ا ما حكم قٌام -

  حكم القٌام فً صالة الفرٌضة :

اتفق العلماء على ان القٌام فً صالة الفرٌضة فرض ال ٌجوز تركه اال من عذر ,   

 واستدلوا بـ :

 )( 1)قوله تعالى: )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتٌن

معت االمة والقنوت هو القٌام واج"-رحمه هللا-جه الداللة :قول االمام القرطبً و

علٌه منفردا كان ام الفرض واجب على كل صحٌح قادر على ان القٌام فً صالة 

 .( 2)"اماما 

  حدٌث عمران بن حصٌن )رضً هللا عنهما(قال :كانت بً بواسٌر فسألت

النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(عن الصالة فقال :"صل قائما 

 . (3)فقاعدا ,فأن لم تستطع فعلى جنب ",فان لم تستطع 

ال ٌنتقل  :"استدل به من قال -رحمه هللا–وجه الداللة :قال الحافظ ابن حجر 

 .( 4)المرٌض الى القعود اال بعد عدم القدرة على القٌام "

 -حكم العجز عن القٌام :

قاعدا قلنا ان القٌام الى صالة الفرٌضة فرض, فمن تعذر علٌه القٌام فله ان ٌصلً 

 فأن عجز صلى مضطجعا ,

:"اجمعوا على ان فرض من ال ٌطٌق القٌام ان ٌصلى  -رحمه هللا–قال ابن المنذر 

 فاذا صلى جالسا فله ان ٌصلً على اي هٌئة شاء ,(  5)جالسا "

 وانهم اختلفوا فً االفضل بٌن الهٌئات على ثالثة اقوال و كما ٌأتً:

 

                                                             
 .238سورة البقرة :آٌة ((1
 .217\3ً ,دار الشعب ,القاهرة :الجامع ألحكام القرآن الكرٌم محمد بن احمد القرطب((2
,تحقٌق :مصطفى دٌب البغا : 3هـ ,ط1317بٌروت , –صحٌح البخاري ,محمد  بن اسماعٌل البخاري ,دار ابن كثٌر, الٌمامة ((3
 [. ؛ سنن ابً داود ,سلٌمان بن االشعث السجستانً االزدي , دار الفكر ,بٌروت ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد1166]376\1
:1\251[952]. 

4
 . 588\2فتح الباري ,((

 .153مغنً المحتاج الى معرفة معانً المنهاج ,شمس الدٌن محمد بن محمد الخطٌب الشربٌنً ,دار الفكر ,بٌروت :((5
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 .القول االول :ٌجلس متربعا 

  (1)قال المالكٌة والشافعً ورواٌة عن ابً حنٌفة واحمد وذهب الٌه ابو ٌوسفوبه 

عند الركوع والسجود وقٌل ٌثنٌهما فً الركوع وٌتربع ,قالوا : وٌثنً ركبتٌه 

للسجود . واستدلوا بـ :حدٌث ام المؤمنٌن عائشة)رضً هللا عنها( " رأٌت النبً 

 .(  2)تربعا" )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(ٌصلً م

 

 . القول الثانً :ٌجلس على هٌئة التشهد

. واستدلوا بـ :ما روي ( 3)وهً رواٌة اخرى عن ابً حنٌفة والشافعً وبه قال زفر

انه قال :"ألن اقعد على جمرة او جمرتٌن احب  -رضً هللا عنه–عن ابن مسعود 

.اعترض علٌه :بانه محمول على التربع فً ( 4)الً من ان اقعد متربعا فً الصالة "

 . ( 5)كل الصالة 

 ٌصلً كٌفما شاء وال ٌلزم بهٌئة معٌنة . القول الثالث:

. واستدل بـ :ان العذر اسقط عنه االركان (6)محمد بن الحسن من الحنفٌة  هو قول

 .(  7)فألن تسقط عنه الهٌأة  اولى

باالتكاء على شًء فهل ٌجوز اذا كان المرٌض ال ٌستطٌع القٌام اال  -

 له األتكاء ام ٌرخص له الجلوس ؟؟

 للفقهاء فً ذلك اقوال :

 .ٌشترط االستقالل وال  ٌجوز الوقوف مع االستناد: القول االول

                                                             
1
 .  41مد:,تحقٌق :د. فؤاد عبد المنعم اح 3ط -هـ  1412االجماع ,محمد بن ابراهٌم بن المنذر النٌسابوري ,دار الدعوة ,االسكندرٌة,((

. ؛ 3\2, 2ط-هـ 1398. ؛التاج واالكلٌل لمختصر خلٌل ,محمد بن ٌوسف العبدري ,دار الفكر بٌروت ,116\1بدائع الصنائع :((2

 .182\2االنصاف :
3
 .267 \4. ؛المجموع :122\2. ؛ البحر الرائق :116\1بدائع الصنائع : ((

, تحقٌق: د. محمد ضٌاء 1ط -هـ 1411مكتبة الدار , المدٌنة المنورة ,(السنن الصغرى , احمد بن الحسٌن بن علً البٌهقً, (4
 .366\1األعظمً :

5
 . 366\1نفس المصدر السابق :((

6
 . 122\2البحر الرائق : ((

 . 122\2. ؛ البحر الرائق : 116\1بدائع الصنائع :((7
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. واستدلوا بقوله تعالى : ( 1)وهو احد الوجهٌن عند الحنابلة والغزالً من الشافعٌة

)ال ٌكلف هللا نفسا اال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذا ان 

نسٌنا او اخطأنا ربنا وال تحمل علٌنا اصرا كما حملته على اللذٌن من قبلنا ربنا 

وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت موالنا فانصرنا 

 .(  2)القوم الكافرٌن (على 

رفعت المشقة عن  المكلف ,فأمر المرٌض بالقٌام مع  ان االٌة الداللة : وجه

 .(  3)االستناد فٌه مشة وهً مرفوعة بنص الشارع

 . ال ٌشترط االستقالل فً القٌام وٌجوز له االتكاء الى  جدار ونحوه القول الثانً:

 .( 4)افعٌة وقول عند الحنابلة شوهو قول الحنفٌة وال

وقوموا هلل )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى : قوله تعالى ودلٌلهم :

 .( 5)(قانتٌن

ان المصلً مأمور بالقٌام فاذا استطاع االتٌان به مع االتكاء اتى به اذ  وجه الداللة :

 ما ال ٌتم به الوجب إال به فهو واجب . 

بأن  االٌة  قائما فان لم تستطع فقاعدا( فهذا الحدٌث قٌدواعترض علٌه بحدٌث)صل 

 ٌجلس ولم ٌؤمر باإلستناد .المرٌض 

 . القول الثالث :المرٌض بالخٌار ان شاء استند ,وان شاء لم ٌستند

 . ( 6)وبه قال المالكٌة 

 . (7)"فعلى جنب ..حدٌث "صل قائما فان لم تستطع  دلٌلهم :

ًٌر المرٌض بان  وجه الداللة : ان النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله وحبه وسلم(خ

 ٌفعل ما هو األرفق بحسب استطاعته .

    هل ٌجوز للمرٌض بأن ٌصلً الصالة بعضها قائم وبعضها  -

 جالس ؟؟

ذهب جمهور اهل العلم الى جواز تأدٌة الصالة بعضها قائم وبعضها جالس لصاحب 

 العذر ولهذه صورتان :

                                                             
 . 251\2.؛  روضة الطالبٌن :99\2هـ : 1411روت ,المبدع فً شرح المقنع ,ابراهٌم بن محمد بن مفلح , المكتب االسالمً ,بٌ((1
2
 . 286سورة البقرة :آٌة ((

3
 .251\1روضة  الطالبٌن :((

4
 . 99\2. ؛ المبدع: 251\1.؛ روضة الطالبٌن : 488\1تبٌٌن الحقائق :((

5
 .238سورة البقرة : آٌة((

6
 .3\2التاج واالكلٌل :((

 [.952] 251\1صحٌح البخاري :((7
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 ن ٌفتتح الصالة قائما ثم ٌعجز فله الجلوس .االولى :ا

 الثانٌة : ان ٌفتتح الصالة جالسا وان برأ فٌتوجب علٌه القٌام .

"ان رسول هللا )صلى هللا ما روته ام المؤمنٌن عائشة )رضً هللا عنها( ودلٌلهم :

علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(كان ٌصلً جالسا فٌقرأ وهو جالس فٌقرأ وهو جالس 

من  قراءته نحو ثالثٌن او اربعٌن آٌة ,قام فقرأ وهو قائم ثم ٌركع ثم ٌسجد  فإذا بقً

 .( 1)وٌفعل فً الركعة الثانٌة مثل ذلك"

 

 جمع السور فً ركعة بعد سورة الفاتحة . لمطلب الرابع : ا

اجمع علماء المسلمٌن على ان ال توقٌت فً القراءة  بعد فاتحة الكتاب , ودلٌلهم 

علٌه وعلى آله وصحبه وسلم (: "إذا ام احدكم الناس فلٌخفف...... قوله )صلى هللا 

 .( 3)ولم ٌحدد شٌئا (  2)"

واختلفوا فً حكم قراءة اكثر من سورة فً ركعة واحدة  بعد فاتحة الكتاب على 

 ثالثة اقوال :

القول االول :جواز الجمع بٌن سورتٌن فأكثر فً ركعة واحدة , وال فرق فً ذلك 

 والنفل .بٌن فرض 

,واحدى الرواٌتٌن (  7),والزٌدٌة (  6),والظاهرٌة ( 5), والشافعٌة (  4)وهو قول الحنفٌة

 .(  8)الرواٌتٌن عن االمام احمد

 استدلوا بـ :

  عن عبد هللا بن شقٌق العقٌلً  قال :قلت لعائشة )رضً هللا عنها( : )كان

فً رسول هللا )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم( ٌجمع بٌن السور 

 .(  1)(( 9)ركعة ؟ قالت :نعم ,المفصل

                                                             
 . 588 – 587 \2:فتح الباري ((1
[ 467برقم ] 341\1[ باب اذا صلى لنفسه فلٌطول ما شاء .؛ ومسلم فً صحٌحه :713برقم]142\1اخرجه البخاري فً صحٌحه :((2

 باب امر أئمة بتخفٌف الصالة فً تمام .
3
هـ(تحقٌق ابو تمٌم ٌاسر بن ابراهٌم  , مكتبة 449شرح صحٌح البخاري: ابو الحسن  علً بن خلف بن عبد الملك ابن بطال )ت((

 . 426\1,؛ االستذكار : 426\1م . :2113, 2الرشد, الرٌاض ,ط
4
 .426\1االستذكار :( ٌنظر:(

5
 .495\1. ؛ نهاٌة المحتاج : 385\3ٌنظر: المجموع: ((

 .17\3:المحلى ((6
هـ (,دار ابن حزم 1251السٌل الجرار المتدفق من حدٌقة االزهار :محمد بن علً بن محمد بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً )ت ((7

 .138\1م ,2113, 3,بٌروت ,ط
8
 . 426\1االستذكار :((

 . 384\3المجموع :المفصل سمً بذلك لكثرة الفصول فٌه بٌن السور ,: وقٌل لقلة المنسوخة فٌه وآخره . ٌنظر : ((9
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وجه الداللة :ان النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(كان ٌجمع 

 .(  2)السورتٌن فً ركعة 

 

 

 القول الثانً : فرق اصحاب هذا القول بٌن الفرٌضة والنافلة.

 المالكٌةقالوا بكراهة الجمع بٌن السور فً الفرٌضة و جوازه بالنافلة وهذا قول 

 .  والحابلة

 واستدلوا بــــ:

  :عن محمد بن اسحاق ٌحدث عن عمرو بن شعٌب عن ابٌه عن جده انه قال

)ما من المفصل سورة صغٌرة وال كبٌرة إال وقد سمعت رسول هللا)صلى  

 . (3)هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم( ٌؤم الناس بها فً الصالة المكتوبة (

على اكثار النبً )صلى  هللا علٌه وعلى آله وصحبه وجه الداللة :ٌدل االمر 

وسلم( من قراءة سور المفصل فً الصلوات الجهرٌات الثالث ,قصارها 

وطوالها ومتوسطها , فانه كان ٌقرأ فً الصبح بطوال المفصل ,وبالمغرب 

 .  (4)بقصار المفصل وفً العشاء بأوسطه

 مطلقا .القول الثالث: القول بكراهة الجمع بٌن السورتٌن 

وهذا ما ذهب الٌه  الشعبً ,وزٌد بن خالد الجهنً  و ابو بكر بن عبد الرحمن بن 

الحارث ,وابو عبد الرحمن السلمً , وابو العالٌة رفٌع بن مهران ,وحكاه الطحاوي 

 .  (5)عن قوم دون تعٌٌن 

 واستدلوا بــ :

                                                                                                                                                                              
(باب الرجل ٌقرن السور فً الركعة من رخص فٌه.؛ وابو داوود فً 3712برقم )333\1اخرجه ابن ابً شٌبة , فً مصنفه : ((1

 ( باب صالة الضحى . 1292برقم ,) 28\2سننه :
,  1ـ(,دار الفكر , بٌروت, طه1114مرقاة المفاتٌح  شرح مشكاة المصابٌح :ابو الحسن عل بن سلطان المال الهروي القاري)ت ((2

 .184\4م,   1994
3
هـ (, تحقٌق: محمد محً الدٌن, المكتبة المصرٌة , 275ابو داود سلٌمان بن االشعث بن اسحاق )ت ’ سنن ابو داود السجستانً ((

لً بن موسى ( باب من رأى التخفٌف فٌها . ؛   السنن الكبرى :ابو بكر احمد بن الحسٌن بن ع814برقم ) 215\1بٌروت ,  
 -هـ 1411,  1هـ (تحقٌق :عبد المعطً امٌن قلعجً ,جامعة الدراسات االسالمٌة كراتشً, باكستان ,ط458الخرسانً البٌهقً )ت 

 (باب طول القراءة وقصرها .  4118برقم ) 543\2م ,  1989
هـ( , 759البغدادي ثم الدمشقً )ت فتح الباري شرح صحٌح البخاري : زٌن الدٌن عبد الرحمن  بن احمد بن رجب الحنبلً ((4 

 .29\7م, 1996 -هـ 1417, 1تحقٌق مجموعة من المحققٌن ,ط
5
(,؛و شرح صحٌح البخاري :ابو الحسن علً بن خلف بن عبد الملك ابن بطال 2131برقم ) 345\1شرح معانً االثار : (ٌنظر:(

. ؛و, عمدة 385\3.؛ المجموع :391\2م,   2113, 2,طهـ(, تحقٌق: ابو تمٌم ٌاسر بن ابراهٌم , مكتبة الرشد ,الرٌاض449)ت
 . 43\6هـ(, دار احٌاء التراث العربً , بٌروت ,855القري شرح صحٌح البخاري : ابو محمد محمود بن احمد بن موسى العٌنً )
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لى  هللا علٌه بما ورد عن ابً العالٌة , اذ قال: حدثنً من سمع من رسول هللا)ص

 . (1))أعط كل سورة حظها من الركوع والسجود (:وعلى آله وصحبه وسلم( ٌقول

 

 

 

وذلك ٌدل على انه ال ٌنبغً لرجل ان ٌزٌد فً كل ركعة من صالته على سورة مع 

 .  (2)فاتحة الكتاب 

وقد رد علٌه : ما ذكره الطحاوي ان افضلٌة الجمع بٌن السور فً الركعة الواحدة 

 . (3)بقوله)صلى  هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(: )افضل الصالة طول القٌام (

 

  

                                                             
فً مسنده ( باب كل من ال ٌجمع السورتٌن فً ركعة . ؛ واالمام احمد 2711برقم ) 224\1اخرجه ابً شٌبة فً مصنفه ((1

 . 21591برقم  197\34:
2
 (. 2131برقم ) 345\1شرح معانً االثار: ((

 نفس المصدر السابق .((3
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 الخاتمة

 

ختاما أسأل هللا ان اكون قد وفقت فً بحثًٌ هذا الذي تدور فكرته حول 

التنقل بٌن االحكام الفقهٌة فً الصالة , فً دراسة  اصولٌة وفقهٌة حٌث 

ابتدأت بحثً بالتعرٌفات اللغوٌة للمصطلحات ومن ثم بالتعرف بأركان 

وبعدها الصالة ومن ثم بٌان معنى التقلٌد وحكمه فً الشرٌعة االسالمٌة , 

الفقهٌة للمسائل تضمن مبحثا ثانٌا لتطبٌقات للصالة وتمٌز بطرح اآلراء 

المطروحة من غٌر ترجٌح لرأي على آخر ألن فكرة البحث مدارها على 

التنقل والتغٌر من حكم آلخر ولٌس بفرض رأي ارجحه بناءا على ما 

ح استنتجته من خالل البحث فً احكام المسائل المطروحة ولذلك لم ارج

رأي على آخر فً بحثً لٌتسنى للقارئ التدبر والتفكر بمنظور جدٌد ومن 

    هللا التوفٌق ......  
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     - بعد القرآن الكرٌم : و المراجع  المصادر 

 

هـ(تحقٌق: 666مختار الصحاح محمد بن ابً بكر عبد القادر الرازي,)ت .1
 (.1415محمود خاطر) مكتبة لبنان ناشرون بٌروت 

دار  1هـ(,)ط711العرب محمد بن مكرم بن منظور االفرٌقً )ت لسان .2
 صادر بٌروت (.

هـ(تحقٌق 791الموافقات ابراهٌم بن موسى اللخمً الغرناطً المالكً )ت .3
 عبد هللا دراز ,)دار المعرفة بٌروت (.

هـ(تحقٌق ابراهٌم 816علً بن محمد بن علً الجرجانً )ت-التعرٌفات .4
 العربً, بٌروت(.,دار الكتاب 1االبٌاري , )ط

الوجٌز فً اصول الفقه ,د. عبد الكرٌم زٌدان ,مؤسسة قرطبة طباعة .نشر.  .5
 توزٌع .

هـ(تحقٌق الشٌخ شهاب الدٌن ابو عمرو 395مجمل اللغة احمد بن فارس)ت .6
 م.1994-هـ1414,دار الفكر للطباعة والنشر بٌروت 

عبد هـ(تحقٌق احمد 398صحاح العربٌة :الجوهري)اسماعٌل بن حماد ت .7
 م.1987هـ1417, 4الغفور عطار ,بٌروت ط

دار احٌاء –مقاٌٌس اللغة :احمد بن فارس ,تحقٌق عبد السالم محمد هارون  .8
 .1القاهرة ط-الكتب العلمٌة

. المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر, الفٌومً) احمد بن محمد  .9
 بٌروت.–هـ(المكتبة العلمٌة 771ت

حمد الزٌات وحامد عبد القادر و المعجم الوسٌط :ابراهٌم مصطفى وا .11
 محمد النجار تحقٌق مجمع اللغة العربٌة ,دار الندوة القاهرة .

 .1982, 2الحدود للباجً ,بٌروت ط .11
اعالم الموقعٌن البن القٌم الجوزٌة ,دار الكتب الحدٌثة القاهرة  .12

 م.1969
 م.1991.دار القلم 3اللمع للشٌرازي لإلمام الشٌرازي ط .13
الغزالً , المطبعة االمٌرٌة بوالق القاهرة االولى المستصفى لإلمام  .14

 هـ(.1324)
جامع بٌان العلم ,البن عبد البر ,المكتبة السلفٌة فً المدٌنة  .15

 م .1986, 2النورة,ط
المدخل الى دراسة المذاهب الفقهٌة ,د.عمر سلٌمان االشقر ,دار  .16

 م .1996,  1النفائس االردن ,ط
,  1لمكتب االسالمً , بٌروت ,طعمدة التحقٌق ,محمد سعٌد البانً ا .17

 م .1986
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اساس البالغة ,ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد ,الزمخشري  .18
هـ(تحقٌق محمد باسل عٌون السود,دار الكتب العلمٌة 538جار هللا )
 م.1998هـ,1419, 1لبنان ط –,بٌروت 

رح مختصر خلٌل ,محمد بن عبد هللا الخرشً المالكً ابو عبد هللا ش .19
 بٌروت بدون طبعة او تارٌخ. –ـ(دار الفكر للطباعة ه1111,)

شرح سنن ابً داوود ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد  .21
(تحقٌق ابو المنذر خالد 855بن حسٌن الغٌتابً الحنفً بدر الدٌن العٌنً )

 م .1999-هـ 1421, 1الرٌاض, ط –بن ابراهٌم المصري ,مكتبة الرشد 
بو زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى بن شرف المجموع  شرح المهذب ,ا .21

 هـ(,دار الفكر.395النووي )
والمحلى باآلثار ابو محمد على بن احمد بن سعٌد بن حزم االندلسً  .22

 بٌروت بدون طبعة بدون تارٌخ. –هـ(,دار الفكر 456القرطبً الظاهري )
الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ,وزارة االوقاف والشؤون االسالمٌة  .23

 .2السالسل ,الكوٌت ط,الكوٌت ,دار 
المبسوط ,محمد بن احمد بن ابً سهل شمس األئمة السرخسً  .24

 م .1993هـ ,1414بٌروت  –هـ(,دار المعرفة 483)
البناٌة شرح الهداٌة ,ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد  .25

 –هـ(,دار الكتب العلمٌة 855بن حسٌن الغٌتابً الحنفً بدر الدٌن العٌنً )
 ان.لبن –بٌروت 

وسائل الشٌعة الى تحصٌل مسائل الشرٌعة ,محمد بن الحسن الحر  .26
 هـ(دار احٌاء التراث العربً بٌروت.1114العامل )

اسنى المطالب فً شرح روض الطالب ,زكرٌا بن محمد بن زكرٌا  .27
هـ(, دار الكتاب االسالمً 926االنصاري ,زٌن الدٌن ابو ٌحٌى السنٌكً )

 ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ.
ر البهٌة فً شرح البهجة الوردٌة, زكرٌا ب محمد بن احمد بن الغر .28

هـ(المطبعة 926زكرٌا االنصاري ,زٌن الدٌن ابو ٌحٌى السنٌكً )
 المٌمنٌة,بدون طبعة ,بدون تارٌخ.

مطالب اولً النهى فً رح غاٌة المنتهى ,مصطفى سعد بن عبدة  .29
هـ(, المكتب 1243السٌوطً  شهرة, الرحٌبانً  مولدا ثم الدمشقً الحنبلً )

 م.1994هـ ,1415, 2االسالمً ,ط
المغنً ,ابو محمد موفق الدٌن عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامة  .31

هـ(, مكتبة القاهرة , طبعة 621الجماعٌلً المقدسً ثم الدمشقً الحنبلً ,)
 م .1968 -هـ 1388:
سنن ابً داوود سلٌمان بن االشعث بن اسحاق بن بشٌر بن شداد بن  .31

 بٌروت . –هـ(,دار الكتاب العربً 275زدي السجستانً )عمرو اال
نصب الراٌة ألحادٌث الهداٌة جمال الدٌن ابو محمد عبد هللا بن  .32

هـ(,تحقٌق محمد عوامه , مؤسسة الرٌان 762ٌوسف بن محمد الزٌلعً )
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–جدة  –لبنان ,دار القبلة للثقافة االسالمٌة  -بٌروت-للطباعة والنشر
 م.1997هـ , 1418,  1السعودٌة , ط

مسند الشافعً :ابو عبد هللا محمد بن ادرٌس بن العباس بن عثمان بن  .33
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعً المطلبً القرشً المكً 

 لبنان. -هـ (,دار الكتب العلمٌة ,بٌروت214)
مسند الحمٌدي, ابو بكر عبد هللا بن الزبٌر بن عٌسى بن عبد هللا  .34

هـ(تحقٌق حسن سلٌم اسد الدارانً, 219ٌدي المكً )القرشً االسدي الحم
 م.1996, 1سورٌا,ط -دار السقا ,دمشق

السنن الكبرى ,احمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الخسروجردي  .35
هـ(,تحقٌق محمد عبد القادر عطا, دار 458الخراسانً ,ابو بكر البٌهقً )

 م.2113هـ ,1424, 3لبنان , ط –الكتب العلمٌة , بٌروت 
ر المنٌر  فً تخرٌج االحادٌث و االثار الواقعة فً الشرح الكبٌر البد .36

,ابن الملقن سراج الدٌن ابو حفص عمر بن علً بن احمد الشافعً 
هـ ( , تحقٌق مصطفى ابو الغٌط وعبد هللا بن سلٌمان 814المصري )

 1السعودٌة ,ط –وٌاسر بن كمال دار الهجرة للنشر والتوزٌع , الرٌاض 
 م. 2114هـ, 1425,
الجامع الصحٌح سنن الترمذي , ابو عٌسى محمد بن عٌسى بن سؤرة  .37

هـ(,تحقٌق: احمد محمد شاكر 279بن موسى بن الضحاك , الترمذي,)
 بٌروت . -وآخرون ,دار احٌاء التراث العربً

المنهاج رح صحٌح مسلم بن الحجاج,ابو زكرٌا محًٌ الدٌن بن  .38
 هـ.1392, 2بٌروت ,ط–هـ(دار احٌاء التراث العربً 676شرف النووي )

المدونة ,مالك بن انس بن مالك بن عامر االصبحً المدنً  .39
 م.1994 -هـ 1415,  1هـ(,دار الكتب العلمٌة ,ط179)
نٌد , ابو عمر ٌوسف بن التمهٌد لما فً الموطأ من المعانً واالسا .41

هـ ( 463عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبً )
تحقٌق: مصطفى بن احمد العلوي  ,ومحمد عبد الكبٌر البكري, وزارة 

 هـ.1387المغرب –عموم االوقاف والشؤون االسالمٌة 
البٌان والتحصٌل والشرح والتوجٌه والتعلٌل لمسائل المستخرجة ,ابو  .41

هـ(تحقٌق :محمد حجً 521ولٌد محمد بن احمد بن رشد القرطبً )ال
 -هـ 1418,  2لبنان , ط –وآخرون , دار الغرب  االسالمً ,بٌروت 

 م.1988
, بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ,ابو الولٌد محمد بن احمد بن محمد  .42

–هـ(,دار الحدٌث 595بن احمد بن رشد القرطبً الشهٌر بابن رشد الحفٌد)
 م,2114 -هـ 1425هرة القا

وشرح الزرقانً على موطأ االمام مالك ,محمد بن عبد الباقً بن  .43
هـ(, تحقٌق طه  عبد الرؤوف 1122ٌوسف الزرقانً المصري االزهري )

 م.2113-هـ 1424, 1القاهرة ,ط–سعد , مكتبة الثقافة الدٌنٌة 
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الستذكار , ابو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن  .44
هـ(تحقٌق: سالم محمد عطا ,محمد علً 463صم النمري القرطبً )عا

 هـ.1421,  1ط-بٌروت–معوض ,دار الكتب العلمٌة 
,فتح الباري شرح صحٌح البخاري ,زٌن الدٌن عبد الرحمن بن احمد  .45

هـ( 795بن رجب بن الحسن  السالمً, البغدادي ,ثم الدمشقً الحنبلً )
 1غرباء االثرٌة ,المدٌنه  النبوٌة ,طتحقٌق:مجموعة من المحققٌن ,مكتبة ال

 م.1996-هـ 1417,
هـ(,دار الفكر 681فتح القدٌر كمال الدٌن محمد عبد الواحد السٌوطً) .46

 بٌروت.–
ومراقً الفالح شرح متن االٌضاح, حسن بن عمار بن علً  .47

هـ 1425, 1هـ(المكتبة العصرٌة ,ط1169الشنباللً المصري الحنفً )
 م.2115,
شرح مختصر خلٌل ,خلٌل شمس الدٌن ابو عبد هللا  مواهب الجلٌل فً .48

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسً المغربً, المعروف بالحطاب 
 م.1992 -هـ 1412,   3هـ(دار الفكر ,ط954الرعٌنً المالكً)

نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب ,عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسف بن  .49
الدٌن الملقب بإمام محمد الجوٌنً ,ابو المعالً ,ركن 

,  1هـ(تحقٌق: عبد العظٌم محمود الذٌب,دار المناهج ,ط478الحرمٌن)
 هـ.1428

الجامع المسند الصحٌح المختصر من امور رسول هللا )صلى هللا  .51
علٌه وعلى آله وصحبه وسلم(وسننه واٌامه ,محمد بن اسماعٌل ابو عبد هللا 

 1, دار طوق النجاة ,ط البخاري الجعفً تحقٌق محمد زهٌر ناصر الناصر
 هـ .1422, 

تقرٌب صحٌح ابن حبان , محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ  .51
هـ( تحقٌق شعٌب 354بن معبد ,التمٌمً ,ابو حاتم ,الدارمً ,البستً )

م, وقد 1988 -هـ 1318, 1االرنؤوط ,مؤسسة الرسالة ,بٌروت ,ط
 صححه االلبانً. وٌنظر :التعلٌقات الحسان.

لباري ,زٌن الدٌن ابً الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدٌن فتح ا .52
البغدادي ثم الدمشقً الشهٌر بابن رجب ,تحقٌق: ابو معاذ طارق بن عوض 

 .2هـ ,ط1422الدمام \السعودٌة  –هللا بن محمد,دار ابن الجوزي 
الشرح الكبٌر على متن المقنع ,ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن  .53

هـ(اشرف علٌه محمد 682دسً الجماعٌلً الحنبلً , )احمد بن قدامة المق
 رشٌد رضا , دار الكتاب العربً للنشر والتوزٌع.

ٌنظر تفسٌر غرٌب ما فً الصحٌحٌن البخاري ومسلم , ابو عبد هللا  .54
محمد فتوح بن عبدهللا بن فتوح بن حمٌد االزدي المٌورقً الحمٌدي 

 –القاهرة  -بة السنةهـ(تحقٌق زبٌدة محمد سعٌد عبد العزٌز ,مكت488)
 م.1995-هـ 1415, 1مصر ,ط
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 –القاموس المحٌط, محمد, بن ٌعقوب الفٌروزآبادي ,مؤسسة الرسالة  .55
 بٌروت.

االنصاف فً معرفة الراجح من الخالف على مذهب االمام احمد بن  .56
 –حنبل ,علً بن سلمان المرداوي ابو الحسن, دار احٌاء التراث العربً 

 مد الفقً .بٌروت ,تحقٌق: محمد حا
 بٌروت.–, دار المعرفة 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق ,ط .57
 بٌروت. –التقرٌر والتحبٌر ,ابن امٌر الحاج ,دار الفكر  .58
حاشٌة العدوي على شرح كفاٌة الطالب الربانً ,علً الصعٌدي  .59

 هـ , تحقٌق :ٌوسف الشٌخ محمد.1419-بٌروت  –العدوي , دار الفكر 
الشرائع, عالء الدٌن ابو بكر بن مسعود  بدائع الصنائع فً ترتٌب .61

 .2م, ط1986الكاسانً ,دار الكتب العلمٌة , بٌروت 
مسند االمام احمد بن حنبل , احمد بن حنبل الشٌبانً , مؤسسة قرطبة  .61

 ,مصر.
الفروع و تصحٌح الفروع , محمد بن مفلح المقدسً , دار الكتب  .62

 حازم..تحقٌق :حازم  1ط-هـ 1418-العلمٌة , بٌروت 
مغنً المحتاج الى معرفة معانً المنهاج ,شمس الدٌن محمد بن محمد  .63

 الخطٌب الشربٌنً ,دار الفكر .
االجماع ,محمد بن ابراهٌم بن المنذر النٌسابوري ,دار الدعوة  .64

 ,تحقٌق :د. فؤاد عبد المنعم احمد . 3ط -هـ  1412,االسكندرٌة,
ً, مكتبة الدار , السنن الصغرى , احمد بن الحسٌن بن علً البٌهق .65

 , تحقٌق: د. محمد ضٌاء األعظمً.1ط -هـ 1411المدٌنة المنورة ,
المبدع فً شرح المقنع ,ابراهٌم بن محمد بن مفلح , المكتب  .66

 .؛  روضة الطالبٌن.99\2هـ : 1411االسالمً ,بٌروت ,
شرح صحٌح البخاري: ابو الحسن  علً بن خلف بن عبد الملك ابن  .67

ابو تمٌم ٌاسر بن ابراهٌم  , مكتبة الرشد, الرٌاض هـ(تحقٌق 449بطال )ت
 م .2113, 2,ط

السٌل الجرار المتدفق من حدٌقة االزهار :محمد بن علً بن محمد بن  .68
, 3هـ (,دار ابن حزم ,بٌروت ,ط1251عبد هللا الشوكانً الٌمنً )ت 

 م.2113
مرقاة المفاتٌح  شرح مشكاة المصابٌح :ابو الحسن عل بن سلطان  .69

 م .1994,  1هـ(,دار الفكر , بٌروت, ط1114لهروي القاري)ت المال ا
ابو داود سلٌمان بن االشعث بن اسحاق ’ سنن ابو داود السجستانً  .71

 هـ (, تحقٌق: محمد محً الدٌن, المكتبة المصرٌة , بٌروت .275)ت 
السنن الكبرى :ابو بكر احمد بن الحسٌن بن علً بن موسى  .71

حقٌق :عبد المعطً امٌن قلعجً ,جامعة هـ (ت458الخرسانً البٌهقً )ت 
 م .1989 -هـ 1411,  1الدراسات االسالمٌة كراتشً, باكستان ,ط
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فتح الباري شرح صحٌح البخاري : زٌن الدٌن عبد الرحمن  بن احمد  .72
هـ( , تحقٌق مجموعة من 759بن رجب الحنبلً البغدادي ثم الدمشقً )ت 

 م.1996 -هـ 1417, 1المحققٌن ,ط
 


