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 ( //2)صالة ( // تسلسل دروس ال11التسلسل العام للدروس )

 
 

 :أما بعد، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد هلل رب العالمين
 ُر اَْلَعْورَِة بِثَ ْوٍب ُمَباٍح ََل َيِصُف اَْلَبْشَرةَ : -رحمه اهلل  –قال المؤلف  .َوِمْن ُشُروِطَها َست ْ
ُر اَْلَعْورَةِ : قوله  –وسرتها مبعىن تغطيتها ، يعين من شروط الصالة سرت العورة، الضمري يعود على الصالة: َوِمْن ُشُروِطَها َست ْ

 .بثوٍب ُمباح -جيب عليه أن يُغطي عورته
بينما ، سواء كان ُمفصالا أو غري ُمفصل، اعلم أن كلمة ثوب يف اللغة العربية ُتطلق على القطعة من القماش: بِثَ ْوبٍ : قوله

فصل ، اشرتى ثوباا: الثوب يف ُعرفنا إذا قيل
ُ
الثوب يف اللغة  لكن ، -القميص أو حنوه –أو لبس ثوباا فإهنم يُريدون الثوب امل

 .كما أسلفت لك هو القطعة من القماش
حرم، يسرت عورته بثوٍب مباح: إذن: ُمَباحٍ : قوله

ُ
فالثوب ؛ ويكون الثوب حمرماا لو كان مسروقاا، واملباح هنا يعين غري امل

فكل ، بالنسبة للرجل كذلك لو كان حريراا،  فالثوب املغصوب ال يُعترب ُمباحاا؛ كما لو كان مغصوباا،  املسروق ليس مباحاا
 .بد أن يكون ُمباحاا فال، هذه األثواب غري ُمباحة

 ؟أو ال تصح بثوب حمرم إذا صلى مث هل تصح الصالة مع اإلمث
 .لكنه آمث، أو ثوٍب حرير، أو ثوٍب مغصوب، الصحيح أن الصالة تصح لو صلى بثوٍب مسروق: اجلواب

يعين تعرف ، إن كان الثوب شفَّافاا خفيفاا يصف البشرةف، الثوب أال يُبني البشرةأي يشرتط يف : ََل َيِصُف اَْلَبْشَرةَ : قوله
 .بد أن يكون صفيقاا ال يصف البشرة ال، هل هذه البشرة بيضاء أم مسراء من خالل النظر فهذا الثوب ليس ساتراا

ن ثياباا ليست صفيقة تصف يلبسو  -سيَّما يف فصل الصيف ال –ألن بعض الرجال ، وهذه املسألة حيتاج الناس إليها
، فهذا ال جُيزئ وال جيوز يف الصالة، ويصف ثوبه لون بشرته، ورمبا يكون عليه سرواٌل ليس بالطويل فيبدو فخذه، البشرة

 .البشرة -ال يُبني –بد أن يكون الثوب كما قال املؤلف ال يصف  فال
 أَنْ َواعٍ َواْلَعْورَُة َثاَلثَُة : -رحمه اهلل  –قال المؤلف: 

 .َفَجِميُع َبَدنَِها َعْورَة  ِفي اَلصَّاَلِة ِإَلَّ َوْجَهَها، َعْورَُة اَْلَمْرَأِة اَْلُحرَِّة اَْلَباِلَغةِ : َوِهيَ ، َغلَّظَة  مُ . 1
 .َوِهَي اَْلَفْرَجانِ ، َعْورَُة ِاْبِن َسْبِع ِسِنيَن ِإَلى َعْشرٍ : َوِهيَ : َوُمَخفََّفة  . 2
 .ِمْن اَلسُّرَِّة ِإَلى اَلرُّْكَبةِ ، َوِهَي َعْورَُة ِمْن َعَداُهمْ : َوُمتَ َوسِّطَة  . 3

وهذا مبحٌث ينبغي على طالب العلم أن ، الفقهاء يستطردون يف بيان العورة حينما يتكلمون على سرتها يف الصالة: انتبه
 ؟.أين تُبحث بعض املسائل: وهذا املبحث هو، يعتين به
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هل ؟ ، من أراد أن يبحث العورة وأنواع العورة عليه أن يعرف أين يبحثها الفقهاء؛ إذن، يف الفقه باب العورةليس عندهم 
لكن جرت عادهتم أن يبحثوها يف  ، أيضاا ليس فيه مناسبة؟! يف كتاب الطهارة، ليس فيه مناسبة؟! يبحثون يف كتاب احلج

وهذا كما قلت لك من أنفس املباحث ، ة يبحثون أحكام العورةكتاب الصالة حينما يتكلمون على سرت العورة يف الصال
 .اليت ينبغي لطالب العلم أن يعتين هبا

عند مسألة السفر ، فإهنم يبحثون عنها يف باب احلج؛ وعلى السفر احملرم بالنسبة للمرأة، حينما يتكلمون على اخللوة احملرمة
 ؟.هل تسافر املرأة مبحرم أم ليس بالزم، للحج

 .الشهادةيف مسألة تزكية الشهود وما يتعلق بذلك تُبحث 
 .كون الطالب يعرف أين تُبحث املسائل اليت مل يُفردوا هلا باباا فهذا مبحٌث نفيس؛  إذن
 :أنواع العورة بعد التتبع واالستقراء ثالثة: َواْلَعْورَُة َثاَلثَُة أَنْ َواعٍ : قوله

 .والتشديد وهي عورة املرأة احلرة البالغةيعين عورة حكمها التغليظ : َغلََّظة  مُ  .1
من ، املرأة احلرة البالغة كلها عورة: َفَجِميُع َبَدنَِها َعْورَة  ِفي اَلصَّاَلِة ِإَلَّ َوْجَهَها، َعْورَُة اَْلَمْرَأِة اَْلُحرَِّة اَْلَباِلَغةِ : َوِهيَ : قوله

بل ُيشرع هلا ويُندب ، بأس أن تُبدي وجهها يف حال صالهتا فال، لكن يف الصالة استثنوا الوجه، أمخص قدميها إىل رأسها
فإن كان عندها أجنيب فإهنا خماطبة ، -أال يكون عندها أجنيب -لكن هذا بالضابط العام ، هلا أن تكشف وجهها

 .لكنه يف مسألة العورة يف الصالة؛ فالكالم اآلن ليس يف املسألة من كل وجه، باحلجاب الذي جيب عن األجانب
 .ا العورة يف النظر فإنه جيب على املرأة أن تسرت وجهها عن األجانب كما هو متقررأم

: فعليه إذا أرادت أن ُتصلي فُيقال، ومجيع بدهنا عورة يف الصالة إال وجهها، هي عورة املرأة احلرة البالغة: إذن العورة املغلظة
وأن ، وأن تُغطي يديها، وأن تُغطي حنرها، أن تُغطي شعرهافيجب عليها ، اختذي ثوباا يسرت كل البدن من أعاله إىل أسفله

 .لكنهم رخصوا يف الوجه كما بني املؤلف، كل هذا جيب أن تُغطيه يف الصالة،  تُغطي قدميها
]َل يقبل اهلل  : يف حديث عائشة  قول النيب: -أنه جيب على املرأة أن تُغطي كل بدهنا –والدليل على هذه املسألة 

ال ُتصلي إال : فإذا كان الشارع قال، وغري الرأس من باب أوىل: قالوا، واخلمار يُغطي الرأس، إَل بخمار[صالة حائٍض 
وهذا وجه الداللة من ، فهذا ال يليق، أو أن تكشف عن ساقيها، خبمار فال ُُيكن أن يأذن هلا أن تكشف عن حنرها

 .حديث عائشة
واحلديث ، فهذا معىن احلديث، ن اليت عليها احليض ال ُتصلي أصالا أل، البالغة: املراد به ]حائض[: قوله يف احلديث

 .وداللته كما تبني لك، صحيح عند أمحد وغريه
: هل هو على ما قال املؤلف، أال وهي ما يتعلق بالكفني والقدمني، ُنشري إىل مسألة حتتاجها النساء؛ قبل أن نتجاوز هذه

 ؟.وأنه لو أبدت كفيها أو أبدت قدميها فإن هذا ال جيوز هلا، الوجه حيث مل يُرخص إال يف؟ جيب عليها أن تسرتمها
 :- رمحه اهلل -واخلالف هو روايتان عن اإلمام أمحد ، هذه املسألة فيها خالف
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 .فُتصلي ويداها وقدماها باديان ال إشكال يف ذلك، يهاقدمال حرج عليها أن تُبدي كفيها و : الرواية األولى
 .أنه ال جيوز هلا أن تُبدي كفيها وقدميها، اليت مشى عليها املؤلفهي : الرواية الثانية
فعليه لو صلت ومل ، أن هذا أرجح -وهي جواز كشف الكفني والقدمني –أن الرواية األوىل  -واهلل أعلم –ولكن يبدو 

ترى أنه ال حرج على  -رضي اهلل تعاىل عنها -وهذا مذهب عائشة ، تُغطِّ كفيها وقدميها فإن هذا جائٌز وال إشكال فيه
رضي  –وذكر أن الصحابيات ، -رمحه اهلل -وقد قرر هذا واختاره شيخ اإلسالم ، املرأة إذا صلت أن يبدو كفَّاها وقدماها

، ألهنم قوٌم فقراء، يبعد أن الواحدة عندها ثوٌب سابغ يسرت كل بدهنا مبا يف ذلك الكفان والقدمان -اهلل تعاىل عنهن
 .أن الكفني والقدمني ال حرج إن أبدهتما ومل تسرتمها - رمحه اهلل -فلهذا قرر ، سهولةواأللبسة ليست بال

غلَّظة
ُ
 .انتهينا من هذا فيما مساه املؤلف بالعورة امل

من سبع سنني إىل فالصيب ، هذه ُيسموهنا خمففة: َوِهَي اَْلَفْرَجانِ ، َعْورَُة ِاْبِن َسْبِع ِسِنيَن ِإَلى َعْشرٍ : َوِهيَ : َوُمَخفََّفة  : قوله
وبعض ، وإمنا عورته هي الفرجان، كل هذا ال بأس به،  أو يُبدي فخذيه، أو يُبدي بطنه، عشر ال حرَج أن يُبدي صدره

هذا الذي ذكره املؤلف من السبع إىل العشر مبينٌّ على أن و ، والفرجان والسوأتان أمرمها معروف، الفقهاء يُعرب بالسوأتني
لكن العورة هي ، فلهذا أجازوا له أن يُبدي فخذيه أو ظهره وما أشبه ذلك، وليس حمل فتنة  هذا السن ليس حمل شهوة

 .الفرجان
فلو ُقدِّر أن صبيًّا له ، احلكم يدور مع علَّته: إذا كان هذا هو احلكم وهذا هو مبناه من حيث أنه ليس حمل شهوة فنقولو 

نية تتعلق هبا األنظار وترتبط هبا الشهوة فإنه يف هذه احلال ال وذو ب، سبع سنني أو مثان أو حىت عشر لكنه ذو جسٍم تام
واملسألة املذكورة هذه مربوطة بالرابط األول وبالضابط ، شك أنه ال جيوز أن يُبدي ما يكون حمالا للفتنة من فخذه أو غريه

 .هذا ما قرره الفقهاء يف هذه املسألة، األول وهو أال تكون هناك شهوة وال تعلُّق به
فكون ، وجيري من ابن آدم جمرى الدم يف العروق، والشيطان حريص، يف زمننا احلاضر ينبغي االحرتاز ألن الفنت كثريةو 

 .اإلنسان حيفظ صبيانه عن أن يكونوا سبباا يف إزاغة قلب أحٍد من عباد اهلل هو الواجب
فلو خرج ابن ، دون السبع سنني مفهوم كالم املؤلف أنه ال عورة له ما: َوِهَي اَْلَفْرَجانِ ، ِاْبِن َسْبِع ِسِنيَن ِإَلى َعْشرٍ : قوله

واستدلوا على ذلك بأن من كان دون السبع ، ست سنني أو مخس سنني عارياا ومل يسرت شيئاا من بدنه فإنه ال ُحكم لعورته
فالصيب الذي بلغ ست ، عورة لهإن هذا دليٌل على أنه ال : فقالوا، جيوز أن يُغسِّله أي أحٍد من رجٍل أو امرأة لو تُويفِّ 

فاستدلوا هبذا احلكم على أن ما دون السبع ال عورة ، وجيوز المرأٍة أجنبية أن تُغسله، سنوات أو مخس جيوز ألمه أن تُغسله
 .هذا كالمهم وهذا هو تعليلهم، له أو ال حكم لعورته

 .والسرة والركبة معروفتان: اَلسُّرَِّة ِإَلى اَلرُّْكَبةِ ِمْن ، َوِهَي َعْورَُة ِمْن َعَداُهمْ : َوُمتَ َوسَِّطة  : قوله
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فعلى كالمه عورة الرجل البالغ من السرة إىل ، فيدخل يف ذلك الرجل البالغ، أي ما عدا من سبق ذكرهم: َعَداُهمْ : قوله
وهذه هناية "إلى الركبة" : وقال، " فهي ليست داخلةِمن السُّرة": والسرة والركبة ال تدخالن يف العورة ألنه قال، الركبة

 .الذي جيب سرته مادون السرة إىل ما فوق الركبة؛ إذن، فليست داخلة
ولو خرج للناس مبا يُغطي من سرته إىل ركبته ، فلو أن إنساناا صلى وقد سرت من سرته إىل رُكبته فرضاا أو نفالا فهذا جيوز

وهذا الذي ذكره املؤلف هو الذي عليه ،  عورٌة متوسطةألن العورة كما تبَ نيَّ ، -على كالم املؤلف -فليس يف ذلك شيء 
 .-أن عورة من عدا السابقني من السرة إىل الركبة -مجاهري أهل العلم 

يف األربعني وما  -فلو ُقدِّر أن رجالا كبرياا ، ولكن هذا الكالم الذي ذكره املؤلف ينبغي أن يُربط أيضاا مبا ذكرنا قبل قليل
 ؟وهل يُنكر عليه أم ال يُنكر؟ أم ال جيوز؟ ه أو يف ورشته وقد بدا شيءٌ من فخذه فهل هذا جيوزيعمُل يف حقل -بعدها

، يُعفى يف حقهم ما ال يُعفى يف حق غريهم من الشباب وأصحاب الفتنةإىل أنه  -رمحه اهلل -ذهب ابن القيم : اجلواب
أو قد بدا شيٌء من حتت السرة ، مما يكون ُمبدياا شيئاا من فخذه واوقد لبس واوأن هؤالء رمبا اضطرهتم احلاجة إىل أن يعمل

 .ال حرَج عليه -رمحه اهلل –فإنه على رأي ابن القيم ؛ أو ما أشبه ذلك
أو ، فإن بعض العمال يف املزارع مثالا أو حىت يف غري املزارع رمبا انكشف شيٌء من أفخاذهم: وعلى هذا العمل عند الناس

 .وال يُثريون شهوة فهؤالء أمرهم أخفُّ ، وليسوا حمل تعلق من أحد، م نتيجة العملشيء مما هو حتت سرهت
يفتنون ، لكن يأتينا شباب يف ُعنفوان شباهبم يلعبون الكرة أو غريها مث خيرجون للناس بأفخاٍذ عارية فإن هذا ال جيوز

 .أنفسهم ويفتنون غريهم
، شيخ اإلسالم يف املسألة األوىل أن أمور العورة مربوطٌة بالشهوةوكذلك شيخه ، ما ذهب إليه ابن القيم؛ وعلى كل حال

 .حىت ال يأيت إنسان فيتوسع أو ُيشدد يف أمٍر فيه سعة، هذا جيٌد مع مراعاة األحاديث اليت وردت يف الباب
 .ُمغلظة وُمخففة وُمتوسطة: أن العورة ثالثة أنواع: الخالصة
 َعأرَاف  ] ( يَا بَِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد  ): تَ َعاَلىقَاَل : -رحمه اهلل  –قال المؤلف  .[11: َاألأ
وهذه اآلية الكرُية ليس فيها ما يتعلق بالعورة ، خُياَطب الذكور واإلناث تبٌع هلم، وبنات آدم خُماطبات}يَا بَِني آَدَم{ : قوله
فلو ، ُخذأ زينتك: فعليه يُقال ملن أراد أن ُيصلي، الزينة أمٌر زائٌد على سرت العورةوأخذ ، بل فيها األمر بأخذ الزينة، فقط

يا بين آدم : ألن اهلل تعاىل ما قال، أنت اآلن خُمالٌف لآلية: صلى كما قلنا قبل قليل مبا يسرت ما بني سرته وركبته نقول
فعليه من أراد أن ُيصلي فليأخذ زينته اليت يتجمل هبا ، ُكْم{}ُخُذوا زِيَنتَ : بل قال، أو ال تُبدوا عوراتكم، اسرتوا عوراتكم

 .ألن التجمل للصالة أوىل ما يُتجمل له، لزمالئه وجلريانه وما أشبه ذلك
ألنه ما ، أو صلَّى بثوٍب جيعله خاصاا بالبيت فإنه مل يُطبق اآلية الكرُية، من صلى يف ثوٍب ال يُقابل به زمالءهف: عليهو 

 .فالثياب اليت عليه ليست ثياب زينة، أخذ الزينة
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واحرتام ، من حترتمه ومن تُوقره اتَ زَين للصالة بالثياب اليت تُقابل هب، فعليه ننبه هنا أن للصالة زيًّا خاصاا وهو ز يُّ الزينة
ني هذا وكن وسطاا ب، لكن ال جتعل للصالة ثوباا خاصاا وال تلبس هلا أي ثياب، ىالصالة وتوقريها من باب أوىل وأحر 

 .ال فال وما، الثياب اليت تليق مبقامها أحضرها والبسها، وهذا
 .إذن انتهينا من قضية العورات وما جيب سرته يف الصالة

  َها: -رحمه اهلل  –قال المؤلف َلةِ : َوِمن ْ  :ِاْسِتْقَباُل اَْلِقب ْ
 .[151، 141: اَلأبَ َقرَة  ] ( َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اَْلَمْسِجِد اَْلَحَراِم  ): قَاَل تَ َعاَلى

َها،  ِلَمَرٍض َأْو َغْيرِِه َسَقطَ ، فَِإْن َعَجَز َعْن ِاْسِتْقَباِلَها   .َكَما َتْسُقُط َجِميُع اَْلَواِجَباِت بِاْلَعْجِز َعن ْ
 .[11: اَلت ََّغابُن  ]  ( فَات َُّقوا اَللََّه َما ِاْسَتَطْعُتْم  ): قَاَل تَ َعاَلى

ُمت ََّفق  َعَلْيِه  َوِفي [ َعَلى رَاِحَلِتِه َحْيُث تَ َوجََّهْت ِبِه  النَّاِفَلةَ ُيَصلِّي ِفي السََّفِر  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ - النَِّبيُّ  وََكانَ ]
َر أَنَُّه ََل ُيَصلِّي اَْلَمْكُتوبََة  ]: َلْفظٍ   .[َغي ْ
َها: قوله  .يعين من شروط الصالة استقبال القبلة، الضمري يعود إىل الصالة: َوِمن ْ
َها: قوله َلةِ : َوِمن ْ : اَلأبَ َقرَة  ] ( َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اَْلَمْسِجِد اَْلَحَراِم  ): قَاَل تَ َعاَلى: ِاْسِتْقَباُل اَْلِقب ْ

 .شرٌط معلوم واستقبال القبلة: [151، 141
َهاَكَما َتْسُقُط َجِميُع اَْلَواِجَباِت بِاْلَعْجِز ،  ِلَمَرٍض َأْو َغْيرِِه َسَقطَ ، فَِإْن َعَجَز َعْن ِاْسِتْقَباِلَها: قوله  الصالة من شروط: َعن ْ

وإن ، فإن كان يف مكاٍن ُُيكنه أن يستقبل الكعبة فالواجب عليه أن يستقبل الكعبة، والقبلة هي الكعبة، أن يستقبل القبلة
 .حنن اآلن نستقبل جهة الكعبة ألن العني ال نراها، كان يف مكاٍن بعيد ال يرى الكعبة فالواجب عليه أن يستقبل اجلهة

، وهذا ال يتحقق إال يف املسجد احلرام، بالنسبة للقبلة إن كان اإلنسان قريباا من الكعبة فالواجب أن ُيصلي إىل عينها؛ إذن
ا فإنه يكفيه أن يستقبل اجلهة ، ]ما بني املشرق واملغرب قبلة[: أنه قالوعلى هذا ما يُروى عن النيب ، أما إذا كان بعيدا

 .يعين يكفي اجلهة
ويشق علينا ، ويعجز عن استقباهلا ملرض فيما لو كان على سريٍر إىل غري القبلة: ِلَمَرضٍ ، َعَجَز َعْن ِاْسِتْقَباِلَهافَِإْن : قوله

رمبا كان سريره عكس القبلة أو ، وهذا حيصل كثرياا للُمنومني يف املستشفيات، صلِّ على حالك: فُيقال، أن حنول السرير
 .صلِّ على حالك: يسمحون له أن يُغري السرير فُيقال لهمث ال ، عن ُيينها أو عن مشاهلا

 –فيجب عليه ذلك  -السرير على ما هو عليه وبإمكانه أن يفرتك داخل السرير –أما إذا أمكن أن يُغري حاله هو 
 .-استقبال القبلة

 ؟غري املرضكي فيعجز عن استقبال القبلة ل؟  فما غري املرض، أما املرض فقد عرفناه: َأْو َغْيرِهِ : قوله
سواء حبقٍّ أو بظلم فإنه  -إنسان رُبط إىل غري القبلة –أو املربوط إىل غري القبلة ، غري املرض إما اجلهل بالقبلة: اجلواب

 .ُيصلي على حاله وال حرج عليه ألنه عاجز
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َها: قوله )الواجبات : الصالة وغري الصالة وهيهذه قاعدة فقهية مهمة يف : َكَما َتْسُقُط َجِميُع اَْلَواِجَباِت بِاْلَعْجِز َعن ْ
 .)ال واجب مع العجز(: وعبارهتم يف القواعد تقول، تسقط بالعجز(

 .[11: اَلت ََّغابُن  ]  ( فَات َُّقوا اَللََّه َما ِاْسَتَطْعُتْم  ): ودليلها قوله تعاىل، ووجود البديل خيتلف على َحَسب حاله
ُمت ََّفق  َعَلْيِه  [ َعَلى رَاِحَلِتِه َحْيُث تَ َوجََّهْت بِِه  النَّاِفَلةَ ُيَصلِّي ِفي السََّفِر  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ - النَِّبيُّ  وََكانَ ]: قوله

َر أَنَُّه ََل ُيَصلِّي اَْلَمْكُتوبََة  ]: َوِفي َلْفظٍ   .[َغي ْ
والراحلة قد تكون اإلبل أو ؟ الصالة على الراحلة جتوز أم ال جتوزوهي مسألة ، انتبه هلذه املسألة اجلديدة اليت حنتاجها

 ؟هل يصلي عليها أم ال، كل هذه رواحل،  السيارات أو الطائرات أو السفن
ضع هذا شرطاا يف املوضوع وهو أن يكون يف ؛ إذن، كان النيب عليه الصالة والسالم ُيصلي على الراحلة يف السفر: قال

 .السفر
 .ألنه مل يرد عن النيب عليه الصالة والسالم أنه ُيصلي على الراحلة إال يف السفر، على الراحلة يف احلَضرال ُيصلي ؛ إذن
 .فإذا أراد أن ُيصلي مكتوبةا على راحلته فإنه ال جيوز ألن الصالة يف النافلة، وخيرج هبا املكتوبة: النَّاِفَلةَ : قوله
 :قد توجهت إىل عكس القبلة فإنه ُيصلي بشرطنيفإذا كانت : َحْيُث تَ َوجََّهْت ِبهِ : قوله

 .أن يكون يف سفر: الشرط األول
 .أن تكون نافلة: الشرط الثاين
 .فإذا صلى هذه النوافل على راحلته فال حرج، وصالة الضحى، وصالة الليل، الوتر: ومثال النافلة

لكن إن كانت الراحلة ، ينزل على األرض وُيصليإذا أراد أن ُيصلي يف السفر الفريضة فالواجب عليه أن يقف وأن أما 
كما لو كان يف طائرة ،  ُُيكن أن ُيصلي عليها بقيام وركوٍع وسجود وهي متوجهة إىل القبلة فإنه ال إشكال أن يصلي عليها

 .أو يف باخرة أو يف سيارة كبرية فال إشكال فيه
 .ويُومئ بالركوع والسجودلكن كالمنا اآلن يف إنسان سوف ُيصلي على الراحلة وهو جالس 

فيقول أنه سوف ُيصلي الراتبة يف ، والطريق طويل، أنه يف طريقه إىل املسجد: قوليقبل أن نتجاوز هذه بعض الناس 
ويسأل يف هذا بعض ، وأستغل وقيت يف صالة الراتبة، حىت إذا وصلت إىل املسجد دخلت معهم يف الفريضة، السيارة

 ؟عةالطالب الذين يأتون من اجلام
فعليه ، فعلى هذا ال تصح، نعم هم على راحلٍة يف نافلٍة لكنهم يف غري سفر، اختل من الشروط أهنم غري ُمسافرينهنا 

لكن إذا جئتم إىل املسجد إن كان يوجد ُمتسع أن ُتصلوا الراتبة فصلوها وإال فإهنم ُيصلوهنا فيما ؛ نقول هلؤالء ال ُتصلوا
 .-يقضوهنا –بعد 

وهو جواز أن ُيصلي النافلة على الراحلة يف  -رمحه اهلل –رأياا يف املوضوع قد رجَّحه الشيخ ابن جربين لكنين أفيدكم 
وذكر الشيخ من أدلته ، فعليه هؤالء الطالب الذين ذكرنا حاهلم ال حرج عليهم أن ُيصلوا يف طريقهم، احلاضرة وال إشكال
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وليس عندهم تنقالت تستغرق وقتاا كما هي احلال يف تنقالتنا ويف ، أن الذي وقع من النيب عليه الصالة والسالم هو اتفاق
ال ُتصلي فرمبا نُفوته : فكوننا نقول، الواحد منا ُيكن أن يبقى يف بعض املدن نصف ساعة أو ساعة يف السيارة، مشاويرنا

 .خرياا كثرياا
أن صالته صحيحة وال  -إن شاء اهلل  -رجو إن توسَّع اإلنسان وصلى النافلة يف السيارة حىت يف احلضر فأ: فعليه نقول

 .إشكال فيها
، فالسائق مل يُرخص له أن يتنفل على راحلته يف سفٍر وال غريه، حتفٌُّظ على السائق -رمحه اهلل –لكن لشيخنا ابن عثيمني 
 .ومنع السائق ألنه مشغول

 اَلن ِّيَّةُ : َوِمْن ُشُروِطَها: -رحمه اهلل  –قال المؤلف. 
 :اَلصَّاَلُة ِفي ُكلِّ َمْوِضٍع ِإَلَّ  َوَتِصحُّ 

 .ِفي َمَحلٍّ َنِجسٍ  -1
 .َأْو َمْغُصوبٍ  -2
 .َأْو ِفي َمْقبَ َرةٍ  -3
 .َأْو َحمَّامٍ  -4
 .َأْو َأْعطَاِن ِإِبلٍ  -5

 .[ِإَلَّ اَْلَمْقبَ َرَة َواْلَحمَّاَم ، َاأْلَْرُض ُكلَُّها َمْسِجد   ]َوِفي ُسَنِن اَلت ِّْرِمِذيِّ َمْرُفوًعا 
 .بد هلا من نية أن كل عبادة ال، وهذا معلوم، من شروط الصالة النية: اَلن ِّيَّةُ : َوِمْن ُشُروِطَها: قوله
احملل  ُيصلي يفال ف، احملل النجس: هذا هو املوضع األول: ِفي َمَحلٍّ َنِجسٍ : َوَتِصحُّ اَلصَّاَلُة ِفي ُكلِّ َمْوِضٍع ِإَلَّ : قوله

 .وهذا حمل إمجاٍع وال إشكال فيه، ألن هذا ال يزيده إال جناسةا ، النجس
ومن املكان املغصوب أن يستأجر بيتاا مث ال ، فهذا ال ُيصلي فيه؛ املكان املغصوب: املوضع الثاين: َأْو َمْغُصوبٍ : قوله

فبقاؤه بعد هذا الكالم وعدم دفع اأُلجرة يُعترب ، هذا البيتأنا ال أُبيحك أن تبقى يف : فيقول املالك، يعطي املالك اإلجيار
 .فال حيل له، بقاءا يف مكاٍن مغصوب

ألن  -على كالم املؤلف -ال تصح الصالة فيه ، أيضاا رمبا يف بعض اجلهات يُبىن مسجٌد يف أرٍض مل يأذن هبا صاحبها
كذلك هنا يف ،  قلنا أن صالته صحيحة لكنه يأمث، لكن ما قلناه قبل قليل فيما لو صلى بثوٍب مسروق، األرض مغصوبة

 .صالتك صحيحة لكنك آمث حينما صليت يف مكاٍن مغصوب: األرض املغصوبة نقول
وسيلٌة من وسائل  يوه، ألن املقابر مل تُبىن هلذا، فاملقربة ال ُيصلى فيها؛ املقربة: املوضع الثالث: َأْو ِفي َمْقبَ َرةٍ : قوله

 .ذلك احلديثوسوف يأيت يف ، الشرك
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لكن لعلك تذكر ، وفيه احلديث الذي سوف يأيت بعد قليل، فال ُيصلي يف احلمَّام؛ احلمام: املوضع الرابع: َأْو َحمَّامٍ : قوله
ومحَّاماهتم يف القدمي هي أماكن ، محَّامنا اآلن هو مكان قضاء احلاجة، أن احلمَّام ليس احلمَّام الذي يف ُعرفنا اآلن

 .هو ُمرادهم وهو الذي يف احلديث بعد قليل وهذا، االستحمام
 .ففي مكان قضاء احلاجة يكون من باب أوىل؛ ال ُيصلى فيه -الذي هو مكان االستحمام –فإذا كان يف احلمَّام 

لرُبوك  فإذا كان هذا املكان، ال ُيصلى فيها، وهي أماكن بُروك  اإلبل، أعطان اإلبل: املوضع اخلامس: َأْو َأْعطَاِن ِإِبلٍ : قوله
]أُنصلي في معاطن : ألن النيب عليه الصالة والسالم ُسئل، اإلبل وجلوسها ونومها فيه فإنه ال ُيصلى يف أعطان اإلبل

 .َل[: قال؟ اإلبل
 ؟ملاذا هُني عن الصالة يف معاطن اإلبل

 .رمبا هذا املكان فيه خاصيَّة غيبية ال نعلمها، اهلل أعلم: نقول: اجلواب
لكن قد يكون هناك شيءٌ ، فالتعليل بالنجاسة غري صحيح، إن ما خيرج من اإلبل طاهر: فُيقال، جنس وأما من قال لعله
وإال ، يعين فيها صفات الشيطنة، ]أن اإلبل ُخلقت من الشياطين[والسالم أخرب والنيب عليه الصالة ، آخر اهلل أعلم به

 .فإهنا خملوقٌة من ماء
 .فاملهم أن أعطان اإلبل ال ُيصلى فيها

واحلديث له ، هذا نصٌّ يف املوضوع: [ِإَلَّ اَْلَمْقبَ َرَة َواْلَحمَّاَم ، َاأْلَْرُض ُكلَُّها َمْسِجد   ]َوِفي ُسَنِن اَلت ِّْرِمِذيِّ َمْرُفوًعا : قوله
، وما عدا هذه األماكن ُيصلى فيها، فيكون ناهياا عن الصالة يف املقربة واحلمَّام، فال يقل عن درجة احُلسن، أسانيد كثرية

لكن ، فهذا أمٌر آخر؛ وأما إن كان يليق أو ينبغي أو ال ينبغي، وُيصلَّى يف الكنيسة، وُيصلي يف اسرتاحته، فُيصلي يف دكَّانه
 .من ناحية اجلواز فإنه جيوز

 .املقصود أن ما عدا ما دلَّ الدليل على أنه ال ُيصلى فيه فإنه يبقى على اجلواز
 نسأل اهلل التوفيق للجميع، ذا وهلل الحمد تم درس الليلةوبه

 


